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DAFTAR LAMPIRAN 

HASIL WAWANCARA DI SMP HERA 

Lampiran 1 
Hasil Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMP Hera 

Wawancara 1 
Tanggal Wawancara: 25 Oktober 2016 

Sumber Wawancara:  Wakil Kepala Sekolah 

 
N Pertanyaan Jawaban  

 CONTEXT   

01 Sebelum menggunakan 
bahasa Portugis, bahasa 
apakah yang digunakan 
sebagai bahasa pengantar 
dalam PBM di sekolah ini? 

Bahasa Indonesia 

02 Apa latar belakang 
diberlakukannya 
implementasi program 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
pendidikan dalam PBM di 
sekolah ini? 

Ingin mempertahankan 
sejarah Timor Leste bahwa 
Timor Leste pernah dijajah 
oleh bangsa Portugal selama 
450 tahun. Selama 
perjuangan TL dijadikan 
sebagai bahasa resistensi. 

03 Siapakah yang berwenang 
dalam menetapkan 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar 
dalam PBM pada tingkat 
Nasional? 

Kementerian pendidikan. 

04 Siapakah yang berwenang 
dalam menerapkan 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar 
dalam PBM pada tingkat 
munisipal? 

Tidak ada. Tingkat municipio 
hanya mengontrol apakah 
PBM berlangsung atau tidak 
namun tidak mengecek 
apakah selama PBM 
berlangsung guru memakai 
bahasa Portugis atau tidak. 

05 Bagaimanakah cara 
menerapkan program 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar dalam 
PBM di tingkat municipal? 

Tidak jelas sebab semuanya 
berdasarkan pada hukum 
yang disebut dekretu lei.  

06 Siapakah yang berwenang 
untuk implementasi 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar 

Para guru. 
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dalam PBM di sekolah ini? 

07 Bagaimanakah cara 
implementasi program 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar dalam 
PBM di sekolah ini? 

Dengan cara menggunakan 
bahasa Portugis dalam PBM 
namun mengalami kesulitan 
karena kebanyakan guru 
belum berbahasa Portugis 
dengan baik.  

08 Apakah implementasi 
program bahasa Portugis 
selaku bahasa pengantar 
dalam PBM ini berdasarkan 
pada kemampuan guru; 
kebutuhan siswa; 
kebutuhan orang tua; 
kebutuhan stakeholder 
tertentu? 

Tidak, implementasi program 
bahasa Portugis ini 
merupakan keputusan 
politik saja. Bukan 
berdasarkan pada 
kemampuan guru maupun 
kebutuhan siswa, orang tu 
atau stakeholder tertentu. 

09 Apa tujuan implementasi 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar 
dalam PBM di sekolah ini? 

Untuk: Mempertahankan 
sejarah sebagai bangsa yang 
dijajah paling lama di dunia. 
Menjalin kerjasama dengan 
bangsa-bangsa jajahan 
Portugal yaitu CPLP. 

10 Apa manfaat implementasi 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar 
dalam pendidikan bagi 
rakyat Timor Leste? 

Implementasi program 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar dalam 
PBM adalah keputusan 
politik untuk menarik 
simpati bangsa Eropa agar 
bisa membantu Timor-Leste. 

INPUT 

01 Bagaimanakah proses 
perencanaan 
implementasi program 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar dalam 
PBM di sekolah ini? 

Sekolah tidak membuat 
perencanaan. Semua rencana 
dibuat oleh kementerian 
pendidikan dan sekolah hanya 
menerapkan rencana tersebut.  

02 Apakah ada JUKLAK 
program yang ditetapkan 
bersama bagi semua guru 
di sekolah ini? 

Ada juklak namun 
kebanyakan kali tidak bisa 
diimplementasikan dengan 
baik karena tidak lama ada 
pergantian menteri.  

03 Bagaimanakah caranya 
agar segenap isi JUKLAK 
itu dipahami oleh setiap 
guru di sekolah ini? 

Juklak ditulis dalam bentuk 
buku dan diberikan kepada 
kepala sekolah serta hanya 
disimpan di sekolah tidak 
disosialisasikan kepada semua 
guru. 
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04 Kegiatan apa sajakah 
yang direncanakan oleh 
para pengawas sekolah, 
kepala sekolah dan wakil 
kepala sekolah untuk 
implementasi program 
bahasa Portugis di 
sekolah ini? 

Tidak ada perencanaan. 
Semua guru dan 
administrator sekolah hanya 
mengikuti perencanaan yang 
telah dibuat oleh kementerian 
pendidikan dan INFORDEPE.  

05 Kapankah semua kegiatan 
itu direncanakan untuk 
dilaksanakan? 

Pada setiap waktu liburan 
caturwulan namun tidak bisa 
berhasil baik karena 
waktunya sangat singkat. 

06 Apakah ada gedung 
khusus untuk 
melaksanakan semua 
kegiatan tersebut? 

Tidak ada. Biasanya 
diselenggarakan di sekolah 
mana yang kelihatan bisa 
menjadi pusat bagi 
kebanyakan guru.  

07 Selain dari gedung, 
sarana prasarana apa 
yang diperlukan untuk 
memperlancar 
pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tersebut? 

Untuk memperlancar 
implementasi program bahasa 
Portugis adalah gaji guru yang 
memadai, memperkecil jumlah 
siswa setiap Rombel, fasilitas 
yang memadai, penambahan 
buku sumber. 

08 Apakah sekolah ini 
memiliki perpustakaan? 

Ya, sekolah memiliki 
perpustakaan namun 
bukunya belum mencukupi 
siswa.  

09 Apakah semua buku ada 
di perpustakaan ditulis 
dalam bahasa Portugis? 

Ya, semuanya ditulis dalam 
bahasa Portugis. 

 Dari manakah semua 
buku itu berasal? 

Dari pemerintah. Semua buku 
diterbitkan oleh penerbit 
kemudian diserahkan kepada 
kementerian untuk dibagikan 
kepada sekolah yang ada. 

10 Bagaimanakah cara 
untuk memperoleh buku-
buku itu? 

Pemerintah langsung 
menangani karena sekolah ini 
adalah sekolah negeri. 

11 Siapa yang bertanggung 
jawab untuk memperoleh 
buku tersebut? 

Pemerintah kementerian 
pendidikan. 

12 Apakah SDM telah 
memadai untuk 
melaksanakan semua 
kegiatan yang 
direncanakan itu? 

Belum. Bahkan 50 % saja pun 
belum. 
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PROCESS 

01 Apakah guru mampu 
menggunakan bahasa 
Portugis dengan baik dan 
benar selama PBM? 

Belum. Masih banyak guru 
yang belum menggunakan 
bahasa Portugis selama PBM 
berlansung. 

02 Apakah siswa  paham isi 
pelajaran apabila guru 
menggunakan bahasa 
Portugis selama PBM? 

Tidak mungkin karena siswa 
harus belajar dari guru 
sementara guru saja belum 
bisa berbahasa Portugis.  

03 Apakah ada buku-buku 
sumber yang ditulis dalam 
bahasa Portugis untuk 
membantu memperlancar 
PBM di sekolah ini? 

Ada. Semua buku yang ada di 
perpustakaan ditulis dalam 
bahasa Portuis namun belum 
mencukupi semua siswa maka 
siswa harus meminjam buku 
dari perpustakaan secara 
bergantian. 

04 Apakah dalam PBM guru 
menggunakan peralatan 
teknologi pembelajaran 
modern seperti, LCD 
proyektor, tape recorder, 
internet? 

Sama sekali belum. 

05 Kendala apa saja yang 
selama ini dihadapi oleh 
kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah dan guru 
dalam implementasi 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pemgantar 
PBM di sekolah ini? 

Guru belum mampu 
berbahasa Portugis di sekolah 
atau di kelas. Kurangnya 
motivasi bagi guru berbahasa 
Portugis. Waktu kursus yang 
sangat singkat. Kursus 
bahasa Portugis tidak 
menjamin apa-apa. Para lider 
tidak berbahasa Portugis 
dalam forum resmi. 

06 Dari manakah instruksi 
implementasi program 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar PBM ini 
berasal? 

Dari kementerian pendidikan 
namun berdasarkan pada 
hukum yaitu Konstitusi RDTL 
bahwa bahasa resmi Timor 
Leste adalah Portugis dan 
Tetum. 

07 Bagaimanakah cara 
instruksi implementasi 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar 
dalam PBM itu sampai 
kepada kepala sekolah 
dan guru sebagai 
pelaksana program untuk 
diimplementasikan? 

Instruksi disampaikan dalam 
bentuk tulisan yaitu 
kementerian pendidikan 
membuat pedoman 
penggunaan bahasa Portugis 
di tingkat nasional. Setelah itu 
didistribusikan kepada semua 
semua sekolah di seluruh 
wilayah Timor Leste. 
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08 Apakah ada juklak bagi 
guru dalam implementasi 
program bahasa Portugis? 

Ada yaitu berupa pedoman 
yang dibuat oleh kementerian 
pendidikan. 

09 Apakah kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah dan 
guru mampu menerapkan 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar dalam 
PBM di sekolah ini? 

Belum memadai. 

10 Apabila ada guru yang 
belum mampu 
menerapkan bahasa 
Portugis, tindakan apa 
yang biasa dilakukan 
terhadap guru 
bersangkutan? 

Mereka dianjurkan untuk 
mengikuti kursus intensif dan 
kursus berkelanjutan. 

11 Apakah guru 
menggunakan bahasa 
Portugis dengan baik dan 
benar selama PBM? 

Belum sepenuhnya. 

12 Apakah semua guru 
berbahasa Portugis selama 
mereka berada di ruang 
guru? 

Tidak pernah. Mereka selalu 
berbahasa Tetum bahkan 
menggunakan bahasa ibu. 

13 Apakah sekolah memiliki 
dokumen tentang juklak 
implementasi bahasa 
Portugis? 

Ya ada. 

PRODUCT 

01 Apakah tujuan implementasi 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar 
pendidikan dalam PBM 
sudah tercapai secara 
optimal? 

Ya  

02 Apakah semua guru mampu 
membuat RPP dalam bahasa 
Portugis? 

Belum. 

03 Apakah semua guru sudah 
mampu menyelenggarakan 
PBM dengan menggunakan 
bahasa Portugis? 

Belum  

04 Apakah semua siswa mampu 
menjawab semua tes yang 
diberikan dalam bahasa 
Portugis dengan benar? 

Belum. 

05 Apakah manfaat 
implementasi program 

bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar dalam 

Belum. 
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PBM sudah terlaksana 
secara maksimal? 

06 Apa sajakah kendala 
dalam implementasi 
program bahasa Portugis 
selaku bahasa pengantar 
dalam PBM? 

Buku masih kurang. Kurang 
motivasi bagi guru. Para lider 
tidak berbahasa Portugis 
dalam rapat resmi. Gaji guru 
belum memadai. 

07 Apa yang harus dilakukan 
sekarang untuk 
mewujudkan program 
bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar dalam 
PBM? 

Guru harus berusaha untuk 
belajar bahasa Portugis. Guru 
harus mentaati konstitusi 
RDTL dengan implementasi 
program bahasa Portugis 
sebagai bahasa pembelajaran 
secara lisan di sekolah. 

 

Wawancara 2  

Tanggal Wawancara: 26 Januari 2017 

 

Dalam sistem pendidikan dan pengajaran di 

Timor Leste, khususnya di SMP, wakil kepala sekolah 

adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan PBM 

di sekolah. Berdasarkan pada hasil observasi terhadap 

tiga guru bidang studi yaitu Fisika dan Geografi, 

Pendidikan Kewarganegaraan dan Matematika di kelas 

Sembilan A dan delapan A yang tidak berbahasa 

Portugis dalam menjelaskan pelajaran kepada siswa 

maka peneliti kembali membuat wawancara dengan 

wakil kepala sekolah seperti berikut. 

1. Peneliti (P): Implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar PBM adalah 

kebijakan nasional. Mengapa kementerian 

pendidikan tidak mengeluarkan suatu peraturan 

kepada semua guru untuk selalu berbahasa 

Portugis dalam penyelenggaraan PBM? 



269 
 

Wakil kepala sekolah (WKS): Instruksi 

kementerian pendidikan kepada semua guru 

untuk berbahasa Portugis sudah diberikan tetapi 

guru yang bermasalah maka para guru tidak 

berbahasa Portugis selama PBM. Pada umumnya 

guru memahami bahasa Portugis namun belum 

fasih berbahasa Portugis maka mereka tidak 

menjelaskan pelajaran dalam bahasa Portugis. 

2. P: Semua permulaan pasti ada kesulitan. Apakah 

memang tidak bisa dimulai hanya karena ada 

kesulitan berbahasa? 

WKS: Mereka belum memulai karena menjaga 

harga diri sebagai guru, masak seorang guru kok 

tidak bisa berbahasa Portugis tetapi mau mengajar 

dalam bahasa Portugis. Tetapi nanti bapak coba 

observasi siklus pertama dan kedua yaitu kelas I 

hingga kelas VI, mereka sudah bagus bahasa 

Portugisnya tetapi SMP belum. Masalah ilmu 

pengetahuan sudah tidak diragukan tetapi bahasa 

Portugisnya bermasalah.  

3. P: Dikatakan bahwa para guru telah mengikuti 

pemberdayaan mulai dari Livel I, II, III hingga 

Komplementer, sudah selesai. Tetapi mereka tetap 

tidak bisa berbahasa Portugis, mengapa? 

WKS: Waktu untuk mengikuti pemberdayaan 

sangat minim untuk memperdalam tata bahasa 
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Portugis mereka. Maka masih perlu kursus 

intensif tetapi bukan dalam waktu sedikit, tidak 

cuma dua tiga bulan atau satu dua minggu 

kemudian menerima sertifikat. Di sana guru hanya 

membaca dan berbicara tentang apa yang dibaca. 

Mereka hanya belajar misalnya; eu sou …, eu 

chamo-me…, eu moro em …, onde que moras …, 

para onde que vai …, ini sesuatu yang sangat 

dasar.  

4. P: Tetapi seperti yang dikatakan bapak itu untuk 

kursus level I, II, III. Mereka sudah sampai pada 

level komplementer, dan pada level ini mereka 

sudah mengambil jurusan. Di sini mereka sudah 

bisa presentasikan pelajaran dengan bahasa 

Portugis! 

WKS: Komplementer tidak cukup untuk belajar 

tata bahasa. Kecuali sebagai kepala sekolah atau 

semua individu penanggung jawab pendidikan 

memberi perhatian, kalau sudah masuk 

lingkungan sekolah diwajibkan berbahasa 

Portugis, maka kita pasti cepat maju. Tetapi 

ketetapan hanya di atas kertas saja maka tetap 

menjadi sulit karena kebiasaan kita tidak 

membawa suatu perubahan. Para lider pendidikan 

dari atas pun tidak berbahasa Portugis sewaktu 

berkunjung ke sekolah. Sebenarnya pertemuan 



271 
 

dengan para lider diwajibkan berbahasa Portugis, 

kepala sekolah mau berbicara dengan bawahannya 

pun harus berbahasa Portugis, guru mau 

berbicara dengan sesama harus berbahasa 

Portugis, tetapi realitas tidak demikian. 

5. P: Bapak mengatakan bahwa lider pendidikan dari 

atas pun tidak berbahasa portugis. Keputusan ini 

mereka yang buat, tetapi mengapa mereka sendiri 

tidak berbahasa Portugis? 

WKS: Ini karena kekurangan pengawasan, 

kekurangan sanksi saya kurang tahu, mungkin 

karena bahasa Tétum juga bahasa resmi. Tetapi 

sebagai guru, kurikulum dibuat dalam bahasa 

Portugis, kita sendiri yang harus berusaha karena 

kemampuan guru bisa membantu atau 

mempersulit siswa. Kalau guru selalu memberi 

penjelasan dalam bahasa Tétum bagaimana 

mungkin siswa bisa berbahasa Portugis!  

6. P: Tadi bapak katakana bahwa lider dari atas 

datang…. Apakah mereka datang untuk 

mengobservasi penggunaan bahasa Portugis oleh 

guru di dalam ruangan? 

WKS: Tidak, sekarang belum, mungkin tahun 

depan karena sekarang baru masuk pada siklus II. 

Mereka sudah ada rencana untuk diberikan 

kepada guru, akan memberikan orientasi, dan 



272 
 

melatih guru, baru guru diharuskan untuk 

menjelaskan pelajaran dalam bahasa Portugis.  

7. P: Tadi bapak mengatakan bahwa guru siklus II 

menggunakan bahasa Portugis bagus sekali. Pada 

saat itu, guru siklus I, II dan III mengikuti kursus 

pemberdayaan bahasa Portugis secara bersamaan 

ataukah waktunya berbeda-beda?  

WKS: Tersendiri, siklus I lebih dulu, kemudian 

baru siklus II dan III. Siklus I sudah selesai dan 

baru mulai lagi siklus II nanti setelah itu baru 

siklus III lagi. 

8. P: Kalau begitu para instruktur pada siklus I dan 

II itu yang akan menjadi instruktur bagi guru di 

SMP nanti? 

WKS: Belum ada program pelatihan bagi guru SMP 

akan tetapi pelatihan bagi guru SMP akan 

disesuaikan dengan guru mata pelajaran karena 

pada SMP ada guru mata pelajaran, berbeda 

dengan guru siklus I dan II yang adalah guru kelas 

karena pelatihan ini bertujuan untuk 

memperdalam pelajaran dan kemampuan guru 

berbahasa Portugis. Jadi instrukturnya nanti 

disesuaikan dengan mata pelajaran. Untuk 

menjadi pelatih guru SMP harus mengenal ilmu 

pengetahuan, bahasa Portugis dan pedagogik 

sehingga bisa mengantar guru untuk mengajar 
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siswa dalam bahasa Portugis dengan baik. Sebab 

jika kekurangan salah satu dari ketiga hal tersebut 

akan berpengaruh besar terhadap siswa dalam 

PBM. Jadi seorang guru harus memiliki Ilmu 

Pengetahuan, bahasa Portugis dan metode. 

9. P: Dikatakan bahwa sekarang ini untuk kelas I 

hingga kelas IV sudah mulai menggunakan bahasa 

Tétum, dan Portugis sudah tidak dipakai lagi? 

WKS: Tidak, Portugis tetap ada tetapi untuk kelas 

I dan II mereka sekedar dengar-dengar saja, tidak 

menulis. Untuk kelas III dan IV bahasa Portugis 

dan Tétum bercampuran sama rata, semacam 

kamus bahasa Portugis – Tétum dan sebaliknya. 

Untuk kelas V dan VI penggunaan bahasa Portugis 

harus lebih banyak daripada bahasa Tétum. 

Sehingga nanti sampai kelas tujuh dan seterusnya 

Tétum sudah tidak digunakan lagi tetapi hanya 

menggunakan bahasa Portugis.  

10. P: Apakah ini baru direncanakan ataukah sudah 

diimplementasikan? 

WKS: Semua program sudah tersedia namun 

pelaksanaannya fase demi fase. Sekarang baru 

mulai lagi untuk siklus II dan akan selesai pada 

bulan Maret atau April baru lanjutkan untuk SMP. 
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11. P: Apakah bapak yakin bahwa dengan 

pemberdayaan sekarang ini semua guru tidak 

akan berkesulitan dalam PBM selanjutnya? 

WKS: Belum tentu, maka KKG penting bagi 

mereka untuk saling melengkapi sebab tidak 

selamanya instruktur tinggal dengan mereka 

untuk menyelesaikan masalah mereka. Berarti 

guru harus menjadi lebih kreatif menyelesaikan 

masalah pribadi dan masalah sesama mereka.  

12. P: Apakah kegiatan yang bapak laksanakan 

sekarang ini atas instruksi dari dinas pendidikan 

atau dari instansi lain? 

WKS: Semula kami dilatih INFORDEPE sebagai 

dasar legal, setelah itu kami bagi kepada guru lain.  

13. P: Pelatihan yang bapak laksanakan ini menjadi 

kewajiban guru atau setelah itu akan dibiarkan 

lagi sesuai dengan kemauan setiap guru? 

WKS: Sebagai seorang guru mau tidak mau harus 

laksanakan karena ini adalah program dari 

kementerian pendidikan untuk menambah 

pengetahuan kita sebagai tenaga pendidik.  

14. P: Seusai pelatihan yang bapak laksanakan 

sekarang, bagaimanakah cara bapak untuk 

mengetahui bahwa guru telah 

mengimplementasikannya atau tidak? 
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WKS: Saya akan kembali menginspeksi untuk 

melihat apakah guru telah melaksanakan, 

masalah yang muncul dalam pelaksanaan, kalau 

tidak melaksanakan apa kendalanya dan lain-lain. 

15. P: Apakah ada petugas yang datang dari municipio 

untuk memonitoring apa yang sedang bapak 

laksanakan di lapangan? 

WKS: Ya, ada monitor yang datang dari municipal. 

 

Wawancara 3  

Tanggal Wawancara: 14 Februari 2017 

 

Dalam sistem pendidikan dan pengajaran Timor 

Leste, wakil kepala sekolah adalah penanggung jawab 

utama penyelenggaraan PBM di sekolah. Karena dalam 

wawancara dengan guru bidang studi Fisika & Geografi 

dan Matematika mengatakan bahwa mereka belum 

pernah ikut pemberdayaan bahasa Portugis dan mata 

pelajaran mereka dalam bahasa Portugis, maka pada 

tanggal 14 Februari 2017 peneliti kembali 

mewawancarai wakil kepala sekolah seperti berikut. 

1. Peneliti (P): Mengapa para guru kontrakan belum 

mengikuti kursus pemberdayaan bahasa Portugis? 

Wakil Kepala Sekolah (WKS): Bukan tidak ikut 

tetapi belum waktunya. Pemberdayaan ini baru 

dimulai dari siklus I, sekarang sudah masuk siklus 
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II. Nanti setelah itu baru mereka ikut karena 

mereka ada di SMP.  

2. P: Di antara mereka ini mulai bekerja sejak Timor 

Leste berdiri menjadi Negara, mengapa mereka 

belum mengikuti pembedayaan hingga tahun 2016? 

WKS: Dikatakan bahwa para guru kontrakan tahun 

2012 ke belakang tidak diberi kesempatan dan 

biaya untuk ikut pemberdayaan karena mereka 

dianggap hanya guru temporary tetapi guru pegawai 

negeri diwajibkan untuk ikut pemberdayaan.  

3. P: Kalau begitu alasannya adalah biaya? 

WKS: Ya benar, karena keuangan yang disebut 

insentif bagi guru kontrakan tidak ada. 

4. P: Kehadiran guru kontrakan di sekolah sangat 

mempengaruhi kemampuan siswa, mengapa 

pemerintah tidak menyediakan dana untuk 

pemberdayaan guru kontrakan? 

WKS: Hal itu bergantung pada program 

kementerian pendidikan, mungkin karena pengaruh 

kelompok, pengaruh keputusan politik.  

5. P: Tetapi bapak tahu bahwa selama ini 

pemberdayaan bagi guru kontrakan tidak ada? 

WKS: Tidak ada karena saya awasi sejak awal 

memang sampai dengan Bacharelato, benar bahwa 

guru kontrakan tidak ikut karena laporan tidak 

jelas sehingga sulit menentukan biaya bagi mereka.  
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6. P: Pemberdayaan yang bapak katakan sudah 

terprogram ini apakah untuk pemberdayaan mata 

pelajaran ataukah untuk bahasa Portugis? 

WKS: pemberdayaan ini untuk bahasa Portugis dan 

mata pelajaran khusus untuk lebih memperdalam 

apabila ada masalah bahasa Portugis dalam suatu 

mata pelajaran.  

7. P: Pada sisi lain, ada tingkat-tingkat kursus bahasa 

Portugis yaitu A–0, A1–A2, B1–B2 dan C1–C2. Dari sini, 

tingkat manakah yang harus diraih oelh guru SMP? 

WKS: Yang saya tahu adalah bahwa dalam hal ilmu 

pengetahuan semua guru SMP ini mapan namun 

yang bermasalah adalah bahasa. Sekarang belum, 

tetapi saya yakin suatu saat pemberdayaan bagi 

mereka pasti ada untuk memperdalam kemampuan 

dasar siswa sehingga nanti sampai universitas 

sudah mahir bahasa Portugisnya, dengan bahasa 

Tétum pun jadi masalah karena Tétum untuk 

ilmiah masih tumpang tindih.  

8. P: Tadi bapak katakan bahwa pemerintah akan 

membuat rencana suatu saat semua guru 

berbahasa Portugis. Teknik apa yang akan dipakai 

oleh pemerintah agar semua guru berbahasa 

Portugis? 

WKS: Mereka semua akan belajar bahasa dan 

metode mengajar disertai dengan buku-buku dan 
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rencana pengajaran sehingga berjalan seragam di 

seluruh teritori.  

9. P: Pemerintah sudah membuat rencana untuk 

memperbaiki kualitas guru. Apakah pemerintah 

menangani sendiri ataukah melalui institusi lain?  

WKS: Pemerintah tetapi yang kurikuler, harus 

mencari cara yang tepat untuk menghubungkan 

kurikulum dengan situasi negeri kita untuk 

membuat sesuatu di masa depan. Yang memberi 

orientasi adalah tim kurikulum nasional.  

10. P: Selama ini, apakah ada tim kurikulum nasional 

yang turun ke setiap sekolah untuk meneliti 

masalah yang terjadi di sekolah? 

WKS: Selama ini belum, mungkin 2018 sudah 

mulai pelatihan kemudian dilanjutkan dengan 

supervisi selama enam atau sembilan bulan. 

Supervisi ini bertujuan untuk melihat apakah 

petunjuk dalam pelatihan itu sudah 

diimplementasikan atau belum. Kalau belum, akan 

dimintai alasannya untuk dibantu.  

11. P: Siapakah tenaga pemberdaya tersebut? 

WKS: Tenaganya adalah kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, tim INFORDEPE bahkan ada yang 

datang dari negara lain.  
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12. P: Sepertinya ada dua tim, kurikulum nasional dan 

INFORDEPE. Apakah keduanya memberikan 

pelatihan atau satu saja? 

WKS: Pemberdayaan ini diprogramkan oleh 

kementerian pendidikan namun mengikutsertakan 

INFORDEPE karena dia adalah sebuah institut 

untuk memberdayakan guru. Jadi program dibuat 

oleh bagian kurikulum nasional disampaikan 

kepada sekolah melalui INFORDEPE.  

13. P: Apakah selama ini bapak melaksanakan 

supervisi di kelas?  

WKS: Di SMP belum, yang saya laksanakan baru 

pada siklus I dan II karena saya dan guru siklus I 

dan II sudah ada pedoman. Pedoman ini kami 

peroleh dengan mengikuti pelatihan. Tetapi siklus 

III berjalan dulu apa adanya karena belum ada 

pedoman dan instruksi untuk mengoreksi atau 

survey.  

14. P: Apakah bapak bisa meminta ijin dari atasan 

untuk mengadakan observasi kelas?  

WKS: Saya bisa tetapi masalahnya orang 

berpengetahuan bukan saya sendiri, takutnya nanti 

muncul perbedaan pendapat.  

15. P: Bapak mengatakan, bapak kurang dikenal berarti 

apakah selama ini tenaga pemberdaya dipanggil 

saja tanpa melewati test? 
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WKS: Sekarang baru memikirkan membuka 

lowongan kerja bagi kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah. Pedagogik adalah tugas wakil kepala 

sekolah. Kalau mau supaya Timor-Leste menjadi 

baik maka persaingan lewat membuka lowongan 

kerja sangat signifikan untuk mencari tenaga 

professional di bidangnya.  

16. P: Saya pikir bahwa trainer untuk mata pelajaran 

matematika haruslah orang matematika dan tahu 

bahasa Portugis, bapak setuju? 

WKS: Ya benar, saya setuju kalau tidak peserta 

pemberdayaan malas mengikutinya. Alangkah 

baiknya trainer itu benar menguasai bidang 

bersangkutan sehingga pada waktu training bisa 

menarik simpati peserta pemberdayaan.  

17. P: Apa yang akan bapak perbuat kalau kemampuan 

trainer yang datang nanti tidak sesuai dengan 

kehendak bapak? 

WKS: Itu tidak bisa, dia datang untuk membantu 

guru bermasalah untuk mentas dari kesulitannya, 

menyeragamkan kemampuan guru di seluruh 

teritori termasuk kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah sehingga bisa mengontrol anggotanya.  

18. P: Program ini baru berlangsung pada tahun 2016? 
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WKS: Bukan 2016 tetapi mulai pada tahun 2015 

untuk siklus I, 2016 siklus II dan saya prediksikan 

bahwa 2018 masuk pada SMP.   

19. P: Sebagai penanggungjawab pedagogik apa yang 

sudah bapak laksanakan di EBC Hera? 

WKS: Selama ini saya mengobservasi pengajaran 

para guru, mengontrol partisipasi siswa dalam kelas 

dan memberdayakan guru siklus pertama dan 

kedua. Saya turun ke siklus pertama dan kedua 

untuk observasi dua kali seminggu. 

20. P: Untuk siklus ketiga ini bapak observasi dari luar 

atau dari dalam? 

WKS: Saya observasi dari luar saja idak karena 

belum ada orientasi dari atasan  
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Lampiran 2 
Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMP Hera 

Wawancara 1 
Tanggal Wawancara: 17 & 30 November 2016 

Sumber Wawancara:  Kepala Sekolah  
 

No Pertanyaan  Jawaban  

Context  

01 Sebelum 
menggunakan 
bahasa Portugis, 
bahasa apakah yang 
digunakan dalam 
PBM di sekolah ini? 

Sebelumnya kami menggunakan 
bahasa Indonesia (1999 - 2000). 
Setelah itu masuk masa transisi 
mulai menggunakan bahasa Portugis 
namun untuk siswa kelas I sekolah 
dasar sedangkan untuk kelas II ke 
atas menggunakan bahasa 
Indonesia. Sehingga muncul istilah 
phasing in phasing out yaitu fase 
mengeluarkan bahasa Indonesia dan 
memasukkan bahasa Portugis. Pada 
tahun 2005 mulai menggunakan 
bahasa Portugis namun belum ada 
kurikulum. Kurikulumnya dimulai 
pada 2007. 

02 Apa latar belakang 
adanya 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM? 

Implementasi bahasa Portugis 
merupakan keputusan politik untuk 
mendapat dukungan dari negara 
berbahasa Portugis dan Eropa. 
Keputusan ini tercantum dalam 
konstitusi RDTL pasal 13. Kemudian 
dicantumkan dalam undang-undang 
No. 7/2010 tentang penggunaan 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar dalam PBM.  

03 Siapakah yang 
berwenang dalam 
menetapkan 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
PBM pada tingkat 
Nasional?  

Kementerian pendidikan, dewan 
menteri dan parlemen nasional 
dengan mengeluarkan undang-
undang (Decreto Lei) No. 7/2010 dan 
No. 23/2010 tentang penggunaan 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar PBM. Decreto Lei ini 
kemudian disahkan oleh kepala 
Negara, presiden.  

04 Siapakah yang 
berwenang dalam 
menerapkan 
program bahasa 

Yang berwenang adalah kepala dinas 
yaitu menyampaikan instruksi 
menteri kepada setiap sekolah yang 
ada di wilayahnya. 
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Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM pada 
tingkat munisipal? 

05 Bagaimana cara 
menerapkan 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM di 
tingkat municipal? 

Dengan menggunakan bahasa 
Portugis sebagai bahasa 
administrasi, yaitu segala bentuk 
surat dari municipio kepada setiap 
sekolah ditulis dalam bahasa 
Portugis.  

06 Siapakah yang 
berwenang untuk 
mengimplementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM di 
sekolah ini?  

Yang berwenang adalah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah dan 
segenap tenaga pendidik. Di sekolah 
terlebih yang menerapkan program 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar PBM adalah wakil kepala 
sekolah karena beliau bertugas 
untuk menjalankan tugas 
pembelajaran di sekolah. 

07 Bagaimanakah cara 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
PBM di sekolah ini? 

Caranya adalah dengan 
menggunakan buku-buku pelajaran 
dari kementerian yang ditulis dalam 
bahasa Portugis sebagai dasar 
pembuatan RPP namun jarang 
membuatnya karena mereka 
mengajar sambil belajar. 
Kebanyakan guru adalah produk 
Indonesia. 

08 Apakah 
implementasi 
program bahasa 
Portugis ini karena 
guru mampu guru?  

Bukan berdasarkan pada 
kemampuan guru melainkan 
berdasarkan pada politik nasional 
Timor-Leste. Kebanyakan guru Timor 
Leste belum mampu menggunakan 
bahasa Portugis namun karena ini 
adalah keputusan politik maka 
semua guru wajib mentaati 
keputusan ini. 

09 Apakah implementasi 
program bahasa 

Portugis ini sesuai 
dengan kebutuhan 
siswa?  

Bukan, berdasarkan pada 
kebutuhan siswa melainkan 
berdasarkan pada politik nasional 
Timor Leste.  

10 Apakah 
implementasi 
program bahasa 
Portugis ini 

Bukan, implementasi program 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar dalam PBM ini bukan 
berdasarkan pada kebutuhan orang 
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berdasarkan pada 
kebutuhan orang 
tua?  

tua akan tetapi berdasarkan pada 
keputusan Negara. 

11 Apakah 
implementasi 
program bahasa 
Portugis ini 
berdasarkan pada 
kebutuhan 
stakeholder sekolah 
ini?  

Implementasi program bahasa 
Portugis sebagai bahasa pengantar 
PBM ini tidak berdasarkan pada 
kebutuhan stakeholder sekolah 
melainkan ini adalah keputusan 
negara sehingga semua warga 
Negara berkewjiban untuk 
menggunakannya sesuai dengan 
tuntutan pemerintah. 

12 Apa tujuan 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM? 

Implementasi program bahasa 
Portugis bertujuan untuk 
memproduksikan pemimpin Timor 
Leste yang mampu berkomunikasi 
dan bekerja sama dengan Negara-
negara berbahasa Portugis (CPLP) 
agar dengan mudah meminta 
bantuan apabila ada ancaman dari 
negara lain atas Timor Leste.  

13 Apa manfaat 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam pendidikan 
bagi rakyat Timor 
Leste? 

Manfaat bagi rakyat Timor Leste 
adalah mengembangkan budaya 
Portugal menjadi budaya sendiri 
melalui bahasa Portugis, sebagai 
sejarah bagi generasi muda, 
mempermudah masyarakat dalam 
menentukan jenis makanan 
terutama dalam perayaan-perayaan 
oleh para pemimpin masyarakat. 

INPUT 

01 Bagaimanakah 
proses perencanaan 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM di 
sekolah ini?  

Sekolah tidak membuat perencanaan 
bagi implementasi program bahasa 
Portugis sebagai bahasa pengantar 
dalam PBM. Kurikulum sudah 
dibuat oleh kementerian pendidikan. 
Sekolah hanya menganjurkan 
kepada para guru untuk membuat 
RPP dan mengajar dalam bahasa 
Portugis. Akan tetapi hal ini sangat 
bergantung pada kemauan guru. 

02 Apakah ada 
JUKLAK program 
yang ditetapkan 
bersama bagi semua 
guru di sekolah ini? 

Tidak ada JUKLAK yang ditetapkan 
oleh sekolah. Yang ada adalah 
format berisikan semua langkah 
yang dapat ditempuh oleh guru 
selama PBM dan tidak ada pedoman 
implementasi bahasa Portugis bagi 
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guru. 

03 Apakah isi JUKLAK 
tersebut telah 
dipahami oleh 
semua guru?  

Isi format tersebut dipahami baik 
oleh semua guru namun untuk 
mengimplementasikannya dalam 
praktek mengajar sangat susah 
karena kebanyakan guru adalah 
produk Indonesia.  

04 Bagaimanakah 
caranya agar 
segenap isi JUKLAK 
itu dipahami oleh 
setiap guru di 
sekolah ini?  

Yang ada adalah format saja maka 
secara langsung format itu dibagikan 
kepada setiap guru bidang studi. 
Guru mata pelajaran menggunakan 
sendiri format tersebut dalam 
melaksanakan tugas mengajar 
mereka. Apabila ada kesulitan, para 
guru mencari sendiri dengan 
bertanya pada teman mereka atau 
orang lain yang lebih tahu. 

06 Kegiatan apa yang 
direncanakan oleh 
pengawas sekolah, 
kepala sekolah dan 
wakil kepala sekolah 
bagi implementasi 
program bahasa 
Portugis?  

Yang biasa kami laksanakan adalah 
proses belajar mengjar. Sebenarnya 
di otak kami ada banyak kegiatan 
tetapi karena tidak ada biaya dari 
semua pihak maka kami diam saja. 

07 Apakah sekolah ini 
memiliki suatu 
perpustakaan?  

Ya, sekolah ini memiliki 
perpustakaan. Semua buku yang 
ada di perpustakaan sebanyak 3558 
buah buku dengan 11 judul buku 
dan ditulis dalam bahasa Portugis 
dan adalah buku pelajaran. 

08 Apakah semua buku 
itu ditulis dalam 
bahasa Portugis? 

Ya, semua buku yang ada di dalam 
perpustakaan ditulis dalam bahasa 
Portugis. 

09 Dari manakah 
semua buku itu 
berasal?  

Sekolah ini adalah sekolah milik 
pemerintah maka semua buku ini 
diberikan oleh pemerintah Timor 
Leste melalui kementerian 
pendidikan. 

10 Bagaimanakah cara 
untuk memperoleh 
buku-buku itu?  

Pemerintah langsung beri karena 
buku-buku ini didistribusikan oleh 
pemerintah melalui kementerian 
pendidikan.  

11 Apakah SDM telah 
memadai untuk 
melaksanakan 
kegiatan yang 

Ya, SDM telah memadai untuk 
melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. 



286 
 

direncanakan?  

12 Berapa besarkah 
dana yang 
dialokasikan untuk 
setiap jenis kegiatan 
yang direncanakan? 

Dana yang dialokasikan bagi 
pelaksanaan PBM di sekolah ini 
disesuaikan dengan jumlah siswa 
yang ada. Setiap siswa mendapat $ 1 
dan berhak menerimanya selama 11 
bulan. Dan pada tahun 2016 di 
sekolah ini ada 494 siswa maka dana 
untuk pelaksanaan PBM yang 
diterima sekolah ini sebesar 526 
siswa X 1$ X 11 bulan = $ 5434. 

13 Dari manakah dana 
itu berasal?  

Dana ini berasal dari kementerian 
pendidikan bagian pendidikan dasar. 

14 Siapa yang 
mengelola dana 
tersebut?  

Yang mengelola dana tersebut adalah 
dewan sekolah, kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah dan GAT. 

15 Bagaimana cara 
mengelola dana 
tersebut? 

Dana ini diterima secara bertahap yaitu: 
tahap I Januari – April, tahap II Mei – 
Agustus dan tahap III September – 
November. Setelah dana ini diterima dari 
bank, dewan sekolah, kepala sekolah, 
Wakil kepala sekolah dan GAT 
mengadakan rapat untuk membahas 

penggunaan dana tersebut bagi 
penyeleggaraan PBM. 

16 Apakah dana itu 
sudah cukup bagi 
semua kegiatan 
yang direncanakan?  

Dana sangat kurang dari yang 
dibutuhkan sebab banyak kegiatan 
penting mau dilaksanakan untuk 
mengembangkan bahasa Portugis di 
sekolah tetapi dana kurang. 

 Apakah TU 
menyimpan semua 
dokumen tentang 
semua proses 
pelaksanaan kegiatan 
yang direncanakan 
itu?  

Ya, semua dokumen ada di GAT 
karena GAT, sebenarnya harus 
memiliki dua anggota dan bertugas 
menyimpan dan mengontrol Logistik, 
Finance dan Administrasi. 

PROCESS 

01 Apakah kegiatan yang 
direncanakan 
berjalan sesuai 
dengan rencana? 

Semua kegiatan direncanakan oleh 
pemerintah dan sekolah hanya 
melaksanakan semua kegiatan itu. Dan 
semua kegiatan berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan oleh pemerintah. 

02 Apakah guru mampu 
menggunakan bahasa 
Portugis dengan baik 
dan benar selama 
PBM berlangsung? 

Belum semua guru mampu 
menggunakan bahasa Portugis 
dengan baik dan benar karena 
kebanyakan guru adalah produk 
Indonesia. Mereka semua sedang 

dalam proses learning by doing karena 
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mereka semua mengajar dalam bahasa 
Portugis sambil belajar bahasa 
Portugis. 

03 Apakah siswa dapat 
memahami pelajaran 
apabila guru 
menggunakan bahasa 
Portugis selama PBM?  

Tidak, siswa tidak dapat memahami isi 
pelajaran apabila guru menggunakan 
bahasa Portugis selama PBM 
berlangsung. Guru saja tidak 
menggunakan bahasa Portugis dalam 
PBM mana mungkin siswa memahami 

bahasa Portugis. 

04 Apakah ada buku 
sumber berbahasa 
Portugis untuk  
memperlancar PBM? 

Ya, ada buku-buku sumber yang ditulis 

dalam bahasa Portugis untuk 
membantu memperlancar PBM yaitu 
buku untuk setiap mata pelajaran yang 
dapat dipakai oleh guru mata pelajaran 
untuk mengajar.  

05 Apakah dalam PBM 
guru sudah 
menggunakan LCD 
proyektor, tape 
recorder, internet dan 
lain-lain?  

Tidak ada, guru hanya terpaku pada 
buku guru untuk mengajar tanpa 
menggunakan peralatan yang disebut 
karena pemerintah belum 

menyediakannya. Biasanya ada Koran 
yang ditulis dalam bahasa Portugis 
namun guru belum membiasakan diri 
untuk membaca termasuk di 
perpustakaan. 

06 Berapa besarkah 
dana yang selama ini 
digunakan untuk 
memperlancar PBM?  

Dana untuk memperlancar PBM, 
disesuaikan dengan jumlah siswa yang 
ada. Setiap siswa mendapat $ 1 per 
bulan selama 11 bulan. Dan sekarang 

di sekolah ini ada 494 siswa maka dana 
untuk pelaksanaan PBM yang diterima 
sekolah ini sebesar 494 siswa X 1 $ X 
11 bulan = $ 5.434 USD. 

07 Dana sebesar itu 
digunakan untuk 
apa?  

Dana itu dipakai untuk membeli 
peralatan yang dibutuhkan selama 
PBM berlangsung; seperti kapur tulis, 
penghapus, kertas, fotokopi, buku 
absen, dan lain-lain. 

08 Kendala apa yang 
selama ini dihadapi 
oleh kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah 
dan guru dalam 
implementasi 
program bahasa 
Portugis di sekolah 
ini?  

Kendalanya adalah guru belum 
memiliki kosa kata bahasa Portugis 
yang memadai untuk berkomunikasi, 
guru kurang ada kemauan untuk 
belajar bahasa Portugis, guru tidak 
peduli terhadap bahasa Portugis, tidak 
ada ketegasan dari pemerintah, 
evaluasi kinerja oleh biro kepegawaian 
tidak tegas, sebab dikatakan bahwa 

kenaikan gaji dan jabatan akan 
dilaksanakan sekali dua tahun tetapi 
tidak dipraktekkan. 

09 Dari manakah 
instruksi 

Instruksi implementasi program 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
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implementasi 
program bahasa 
Portugis ini berasal?  

pengantar dalam PBM ini berasal 
dari pemerintah melalui 
kementerian pendidikan Timor 
Leste. 

10 Bagaimanakah cara 
instruksi implementasi 

program bahasa 
Portugis sebagai bahasa 
pengantar dalam PBM 
itu sampai kepada 
kepala sekolah dan guru 
sebagai pelaksana 
program untuk 
diimplementasikan? 

Instruksi implementasi program bahasa 
Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM itu sampai kepada kepala 
sekolah dan guru dengan cara 
mendistribusikan buku-buku mata 
pelajaran berbahasa Portugis kepada 
segenap sekolah ini untuk dipakai oleh 
guru dan siswa selama PBM 
berlangsung. Di samping itu untuk 
lebih memperdalam isi mata pelajaran 
tersebut pemerintah memberikan dana 
dan kesempatan kepada setiap guru 
mata pelajaran untuk mengikuti 
kursus intensif selama satu atau dua 
minggu. 

11 Apakah isi instruksi 
implementasi 
program bahasa 
Portugis itu jelas bagi 
kepala sekolah dan 
guru untuk 
diimplementasikan?  

Secara umum guru belum 
memahami dengan baik karena 
masih sulit bagi guru untuk 
membuat RPP dalam bahasa 
Portugis, menulis surat sakit saja 
belum bisa. Secara umum bahasa 
Portugis dipakai untuk membuat 
administrasi bisa tetapi guru untuk 
berkomunikasi masih sulit. 

12 Apakah selama ini 
semua guru 
menyusun RPP 
dengan bahasa 
Portugis?  

Guru tidak membuat RPP dalam 
bahasa Portugis, yang biasa guru buat 
adalah ringkasan isi mata pelajaran 
untuk diberikan kepada peserta didik.  

13 Apakah selama ini 
ada perubahan 
informasi tentang 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM?  

Ya, tahun 2016 sudah ada perubahan 

informasi yaitu Bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar PBM baru 
berlaku untuk siswa kelas Lima 
Sekolah Dasar tetapi untuk siswa kelas 
I, II, III dan IV harus menggunakan 
bahasa Tetum sebagai bahasa 
pengantar dalam PBM. Buku-buku 
pelajaran dalam bahasa Tétum sudah 
didistribusikan kepada sekolah dasar 
yang ada di Timor Leste.  

14 Apakah ada juklak 
bagi guru dalam 
implementasi 
program bahasa 
Portugis? 

Ya benar. Semua rencana dan cara 
pelaksanaan sudah disiapkan oleh 
pemerintah dengan baik baru diberikan 
kepada para pendidik untuk dipakai.  

15 Apakah isi juklak itu Dalam juklak tidak memuat pedoman 
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juga memuat 
pedoman bagi dinas 
pendidikan?  

bagi dinas pendidikan. Yang ada 
hanyalah pedoman bagi guru untuk 
diikuti. 

16 Apa tanggung jawab 
dinas pendidikan 
dalam implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
PBM? 

Dinas pendidikan bertanggung jawab 
untuk mengontrol semua program 
pemerintah yang harus dilaksanakan di 
sekolah baik secara langsung maupun 
tidak. Yang langsung adalah kepala 
atau staf dinas pendidikan langsung 
terjun ke sekolah untuk memantau 
pelaksanaan program di sekolah 
sedangkan yang tidak langsung adalah 
informasi tentang pelaksanaan program 
di sekolah disampaikan oleh kepala 

dan wakil kepala sekolah pada saat 
tertentu. 

17 Apakah kepala 
sekolah, wakil kepala 
sekolah dan guru 
mampu 
mengimplementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM?  

Di sekolah ini kepala dan wakil 
kepala sekolah sudah mampu 
mengimplementasi program bahasa 
Portugis sebagai bahasa pengantar 
dalam PBM tetapi kebanyakan guru 
belum mampu. 

18 Bagi guru yang belum 
mampu 
mengimplementasiba
hasa Portugis, 
tindakan apa yang 
biasa dilakukan 
terhadap guru 
bersangkutan? 

Tidak ada tindakan apapun bagi guru 
yang belum mampu 
mengimplementasikan bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar PBM, karena 
belum ada satu hukum pun dari 
pemerintah yang mengatur tentang 

sanksi bagi guru yang tidak mampu 
mengimplementasikan bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar dalam PBM. 

19 Apakah ada tanda-
tanda yang 
mengindikasikan 
tidak setuju atas 
implementasi 
program bahasa 
Portugis?  

Tidak ada, selama ini belum ada tanda-
tanda yang mengindikasikan kurang 
setuju atas implementasi program 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar PBM, yang ada hanyalah 
keluhan bahwa bahasa Portugis sangat 

sulit. 

20 Apakah guru mata 
pelajaran 
menggunakan bahasa 
Portugis dengan baik 
dan benar selama 
PBM berlansung? 

Belum, pada umumnya untuk menulis 
ilmu pengetahuan guru mampu 
menggunakan bahasa Portugis namun 
untuk menjelaskan ilmu pengetahuan 
kepada siswa guru belum mampu 
menggunakan bahasa Portugis dengan 
baik dan benar.  

21 Apakah semua guru 
berbahasa Portugis 

Tidak ada sama sekali. Selama guru 
berada di ruang guru pada waktu 
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selama berada di 
ruang guru? 

sebelum pelajaran atau pada waktu 
istirahat tidak ada seorang gurupun 
yang berbahasa Portugis baik dengan 
sesama guru maupun dengan siswa. 

22 Apakah sekolah 
memiliki dokumen 
tentang juklak 
implementasi bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM? 

Dokumen yang ada adalah dekretu 
lei No 7/2010 tentang penggunaan 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar PBM dan dekretu lei No. 
23/2010 tentang evaluasi kinerja 
untuk semua guru.  

23 Apakah semua guru 
sering membaca buku 
atau pinjam buku 
dari perpustakaan?  

Tidak ada, guru kami tidak pernah 
pergi ke perpustakaan untuk membaca 
atau meminjam buku. Kalau berbicara, 
banyak sekali tetapi untuk pergi ke 
perpustakaan susah sekali. 

PRODUCT 

01 Apakah tujuan 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
pendidikan dalam 
PBM itu sudah 
tercapai secara 
optimal?  

Belum. Tujuan implementasi program 
bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar pendidikan dalam PBM di 
Timor Leste adalah untuk membina 
hubungan baik dengan Negara-negara 
berbahasa Portugis. Hal ini hanya bisa 
terjadi melalui komunikasi, terlebih 
komunikasi lisan. Akan tetapi masih 
banyak guru dan siswa yang belum 
bisa berkomunikasi dengan bahasa 
Portugis. Hal ini terbukti melalui lomba 
pidatu dengan bahasa Portugis. Dalam 
lomba ini hanya perwakilan dari 4 SMA 

yang berbahasa Portugis tanpa teks 
tetapi semua SMA yang lain berbahasa 
Portugis tetapi menggunakan teks.  

02 Apakah semua guru 
mampu membuat 
RPP dalam bahasa 
Portugis?  

Belum semua guru membuat 
Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dalam bahasa 
Portugis, bahkan ada yang tidak 
mau mencoba membuat RPP. 

03 Apakah semua guru 
sudah mampu 
menyelenggarakan 
PBM dengan 
menggunakan bahasa 
Portugis?  

Belum, belum semua guru mampu 
menyelenggarakan PBM dengan 
menggunakan bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar. 

04 Apakah semua siswa 
mampu menjawab 
semua tes yang 
diberikan dalam 
bahasa Portugis 

Ya, namun sebagian kecil siswa 
belum mampu menjawab semua tes 
yang diberikan dalam bahasa 
Portugis dengan benar. 
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dengan benar?  

05 Apakah manfaat 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
sudah terlaksana 
secara maksimal? 

Belum, manfaat implementasi 
program bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar belum terlaksana 
secara maksimal dan masih sangat 
membutuhkan pemberdayaan 
kontinu yang serius. 

06 Apa kendala dalam 
implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar 
dalam PBM?  

Kendalanya adalah guru kurang 
kemauan tetapi bermasa bodoh untuk 
belajar bahasa Portugis, tidak ada 
penegasan pemerintah terhadap guru 

yang bermasa bodoh, biro kepegawaian 
tidak mengimplementasikan evaluasi 
kinerja bagi tenaga pendidik. 

07 Apa yang hendak 
dilakukan sekarang 
dan selanjutnya 
untuk implementasi 
program bahasa 
Portugis sebagai 
bahasa pengantar  
dalam PBM? 

Yang harus dilakukan lagi sekarang 
dan selanjutnya adalah menambah 
frekuensi mengajar oleh para 
instruktur, guru hendaknya sadar 
untuk menggunakan perpustakaan 
semaksimal mungkin. Agar semua guru 

mudah membaca, maka pada masa 
yang akan datang perpustakaan akan 
dipindahkan ke ruang guru. 

 

Wawancara 2  

Tanggal Wawancara: 15 Februari 2017 
   

Berhubung peneliti merasa data tentang level 

kursus bahasa Portugis bagi guru SMP belum jenuh 

maka pada waktu itu peneliti kembali mewawancarai 

kepala sekolah SMP Hera seperti berikut ini. 

1. Peneliti (P): Ada orang mengatakan bahwa level 

kursus bahasa Portugis itu adalah A–0, A1–A2, 

B1–B2 dan C1–C2. Dari semua level ini, manakah 

yang menjadi kriteria minimal yang harus dikuasai 

oleh guru SMP? 

Kepala Sekolah (KS): Berdasarkan pada 

peraturan pelaksanaan (Decreto Lei) No. 7 
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dikatakan minimal Sarjana Muda atau Diploma III. 

Masalah penguasaan bahasa Portugis paling 

sedikit menyelesaikan kursus komplementer bagi 

guru SMP. 

2. P: Tetapi bagaimana level kursus seperti A–0, A1–

A2, B1–B2 dan C1–C2; apakah dipakai atau tidak? 

KS: Level kursus ini baru diimplementasikan 2016 

melalui test diagnostik bahasa Portugis yang 

direalisasikan pada Desember 2015 oleh 

INFORDEPE bersama dengan UNTL untuk 

mengklasifikasikan kemampuan guru. Hasil test 

diagnostik Central Hera ada dua guru yang 

diklasifikasikan ke dalam level A1.  

3. P: Level kursus bahasa Portugis bagi guru adalah 

level I, II, III dan Komplementer. Sedangkan level 

A–0, A1–A2, B1–B2 dan C1 –C2? 

KS: Level dipakai untuk mengklasifikasikan 

kemampuan guru untuk perbaikan selanjutnya. 

Bagi guru yang masih tergolong dalam level-level 

ini diwajibkan untuk mengikuti penyesuaian lagi 

dengan diberi pengayaan untuk maju ke level yang 

lebih baik lagi sesuai dengan rencana INFORDEPE.  

4. P: Kalau begitu INFORDEPE menggunakan dua 

jenis level kursus bahasa Portugis yaitu level I, II, 

III dan Komplementer dan A–0, A1–A2, B1–B2 dan 

C1–C2. 



293 
 

KS: Level I, II, III diakhiri dengan kursus 

Komplementer, ini sebelum 2015. Semua guru 

yang sudah meraih level komplementar sudah 

masuk pada pegawai negeri.  

5. P: Tetapi kriteria yang diambil oleh pemerintah 

yang harus dipenuhi oleh guru SMP adalah? 

KS: Komplementer, minimal. 

6. P: Apakah komplementer ini lanjutan dari A1, A2 

dan lain-lain ini? 

KS: Bukan, level A1 dst ini baru mengidentifikasi 

tingkat pemahaman guru terhadap bahasa 

Portugis, ini adalah yang terakhir. Sudah tidak ada 

lagi proyek untuk kursus bahasa Portugis kepada 

guru. Maka 2016 memberikan lagi kursus lain 

untuk menjadi setara dengan komplemnter.  

7. P: Kursus komplementer ini berapa lama? 

KS: Durasinya sama dengan Diploma III, karena 

mulai dari awal hingga akhir, kira-kira selama 4 

tahun tetapi ada akselerasi maka lebih cepat. 

8. P: Berarti pada saat itu mereka mengajar sambil 

mengikuti kursus? 

KS: Pasti, pagi mengajar sore kursus dan mereka 

yang mengajar sore pagi kursus. Ini adalah 

rencana INFORDEPE pada waktu itu dan sudah 

berakhir pada 2015. 
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9. P: Sekarang ini kurikulum untuk kelas I–IV 

berbahasa Tétum, apakah untuk kelas V–IX nanti 

juga berbahasa Tétum? 

KS: Berdasarkan pada Training of Trainers (TOT) 

yang kami dapat kurikulum untuk kelas V dan VI 

berbahasa Portugis tetapi menggunakan bilingual. 

Siklus pertama bukan Tétum melulu tetapi kalau 

waktu untuk bahasa Portugis tetap ada pelajaran 

bahasa Portugis. Di sini rencana pembelajaran 

sudah lengkap. Jika ada guru yang melewati 

pelajaran, para siswa tidak tahu karena isi 

pelajaran merupakan sebuah rentetan pelajaran 

yang saling berhubungan. Guru membuat, siswa 

mengikuti sehingga setiap hari kosa katanya 

semakin meningkat setiap hari. Misalnya: sento-

me, levanto-me, senta-te, senta-se, masing-masing 

dengan konjugasinya langsung dipraktekkan oleh 

peserta didik selama lima menit setiap hari 

sehingga langsung dicerna oleh siswa. Untuk kelas 

II, lima menit ini ditambah lagi menjadi 25 menit 

untuk kelas II, III dan IV menjadi 50 menit. 

Demikian, sampai pada kelas V sudah menguasai 

banyak kosa kata sehingga untuk kelas V dan VI 

bisa menggunakan bilingual. Setiap hari Sabtu ada 

empat aktivitas yang harus dilaksanakan yaitu 

KKG, mimbar, pengisian dan pengayaan. Mimbar 
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(Assembleia) para siswa presentasikan sesuatu, 

misalnya menggambar, puisi, lagu, drama dalam 

bahasa Tétum dan Portugis. Pengisian (Aula 

Recopera) untuk mengisi kembali waktu yang 

pernah diabaikan. Pengayaan (Aula Reforça) yaitu 

pengulangan materi bagi siswa/i yang bermasalah. 

Oleh karena itu guru harus membuat PTK. 

10. P: Apakah dengan jumlah siswa kita yang begitu 

banyak kegiatan untuk kelas I–IV itu bisa 

terlaksana dengan baik? 

KS: Untuk siswa SMP (60-an) tidak bisa tetapi 

untuk 50 siswa bisa. Semua siswa harus terbagi 

dalam grup, setiap grup terdiri atas enam orang. 

Setiap kelas bisa membentuk delapan kelompok, 

jadi lebih 50 siswa sulit.  

11. P: Kalau begitu nanti satu meja tulis harus dipakai 

oleh tiga siswa? 

KS: Tidak, model meja yang kita miliki tidak 

dipakai, meja itu seperti yang dipakai oleh kelas I 

dan II sekarang, mereka harus duduk berhadapan. 

12. P: Dalam even apakah presentasi akan dibuat? 

KS: Dalam mimbar pada hari Sabtu karena 

pembelajaran sampai pada hari Jum’at saja. Pada 

saat itu orang tua bisa hadir tonton. Jadi sudah 

lebih baik daripada yang sebelumnya.  
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13. P: Pemberdayaan ini hanya berlaku untuk guru 

pegawai negeri ataukah untuk semua guru SMP? 

KS: Kursus pemberdayaan berlaku untuk guru 

bidang studi tertentu saja bergantung pada 

rencana INFORDEPE. Misalnya: pada tahun ini 

kami SMP Hera tidak mendapat jatah karena kita 

sudah mengikuti pemberdayaan pada bulan Juli 

2016 yaitu guru bidang studi: matematika dan 

ilmu pengetahuan alam. 

14. P: Mengapa guru kontrakan belum mengikuti 

pemberdayaan dari instansi mana pun, karena 

menurut saya kemampuan guru bisa 

mempengaruhi peserta didik? 

KS: Saya lihat guru kami yang mengikuti kursus 

pemberdayaan, kebanyakan adalah guru 

kontrakan. Misalnya pak Juli dan ibu Verónica 

untuk matematika; untuk ilmu pengetahuan alam 

adalah Rofina dan Maria. Mereka ada yang ikut 

dari INFORDEPE langsung ada juga yang tidak 

langsung yaitu melalaui INFORDEPE namun 

tutornya dari institusi lain. Hal ini terjadi karena 

kementerian pendidikan belum mampu bahkan 

kementerian sekarang tidak memiliki pemberdaya. 

Jika di masa depan INFORDEPE sudah memiliki 

pemberdaya sendiri, tidak perlu lagi kerja sama 

dengan institusi lain. Mungkin masalahnya adalah 
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keuangan. Orang Timor yang profesi dalam 

matematika dan IPA, banyak sekali tetapi tidak 

digunakan. Kalau kita bandingkan dengan 

Indonesia, BPG memiliki sendiri penatar atau 

tutor, tidak perlu penatar dari tempat lain.  

15. P: Apakah bapak setuju kalau trainers diganti 

setiap saat kursus pemberdayaan? 

KS: Itu tidak baik, sangat lebih tidak baik kalau 

tutor bukan di bidangnya. Desember lalu saya 

menjadi peserta training musik tetapi di sana saya 

yang mengajar kembali trainer karena trainer tidak 

mampu membaca not balok apalagi yang 

menggunakan tanda kres, b mol 1, 2, 3, hingga 4. 

Sebenarnya saya datang untuk belajar tetapi 

justru saya yang membagikan pengalaman saya 

kepada mereka.  

16. P: Apa yang menjadi kriteria INFORDEPE bagi 

seseorang untuk menjadi tutor selama ini?  

KS: Saya mengatakan pasti ada unsur nepotisme. 

Nepotismnya sangat kuat, sebenarnya INFORDEPE 

harus membuka lowongan bagi semua orang 

apply, diseleksi lewat test untuk menentukan 

penatar tetap di INFORDEPE. Untuk merekrut 

penatar hendaknya melihat kualifikasi seseorang 

dalam bidang yang akan menjadi tatarannya. 

Inilah yang terjadi di INFORDEPE sekarang. 
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Kesalahan fatal adalah 2012 merekrut orang 

untuk mengambil S2 jurusan pemberdayaan guru 

lewat INFORDEPE tetapi setelah itu mereka tidak 

lagi menjadi penatar di INFORDEPE, mereka 

semua ada di kementerian pendidikan. Mereka 

merekrut lagi guru di municipios menjadi penatar 

yang kualifikasi pendidikannya adalah SMA dan 

adalah guru kontrakan. Bagi saya, sekarang 

banyak orang master mengapa tidak direkrut? 

Banyak orang meraih gelar S2 di Portugal dan 

Brasil tetapi tidak dipakai di INFORDEPE. 

INFORDEPE pakai saja yang diberi beasiswa oleh 

INFORDEPE tetapi masters dari beasiswa masih 

banyak sekali yang belum dipakai, ada yang 

dipakai lagi di UNESCO. Saya pernah berdiskusi 

dengan mereka karena mereka katakan RPP yang 

mereka buat tidak boleh berubah maka saya 

katakan ini buka Alkitab, sebenarnya yang 

membuat RPP adalah guru. Guru jangan menjadi 

imigran dan harus belajar rencana pembelajaran 

INFORDEPE. Misalnya system penyelesaian 

matematika pecahan 2 ∶  
1

2
= ⋯, atau 3 ∶  

1

2
= ⋯, 

untuk anak-anak. Mereka menggunakan cara lain 

tetapi saya menggunakan cara matematika 

realistik, yang sangat sederhana yaitu saya 

menggunakan kertas tetapi dalam rencana 
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pelajaran mereka, tidak ada. Dan RPP juga harus 

disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak, jadi 

bergantung pada metode guru bukan harus sesuai 

dengan rencana buatan INFORDEPE. Sekarang ini 

untuk kelas V, satu topik selama 50 menit tetapi 

terdiri atas enam halaman, nanti guru selesai 

membaca waktu sudah habis dan siswa tidak buat 

apa-apa. Jadi kesalahan yang dibuat oleh 

INFORDEPE adalah; 1) Beasiswa untuk S2 di 

INFORDEPE itu adalah asset mereka tetapi mereka 

tidak pakai, semuanya ada di kementerian, 2) 

Penerima beasiswa untuk S2 ke Portugal, Brasil 

dan negara-negara lain, kembali tidak pakai. 

17. P: Kursus yang bapak sebutkan tadi, berbahasa 

Tétum tidak berbahasa Portugis, mengapa? 

KS: Di sana menggunakan bilingual, bukan Tétum 

melulu. Kita menginginkan penatar berbahasa 

Portugis, tetapi kalau penatarnya tidak tahu 

bahasa Portugis? Jadi kesalahannya bisa ada pada 

yang merekrut tutor karena kelompok pendidikan 

dasar kurikulumnya berbahasa Portugis untuk 

semua ilmu pengetahuan. Pelafalan bahasa 

Portugis oleh para tutor saja sudah salah, apa lagi 

pesertanya? Berarti tutor yang tidak benar 

menghasilkan guru yang tidak benar dan akan 

menghasilkan siswa yang tidak benar pula. S2 
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pendidikan Timor Leste sudah melebihi 50 orang, 

mengapa tidak dipakai. 

18. P: Apakah bapak memiliki suatu cara untuk 

mendobrak kondisi ini? 

KS: Tidak ada jalan lain selain jalan akademik 

melalui seminar-seminar untuk bisa mendobrak 

mental nepotisme (semua anggota adalah kaum 

keluarga) dan mental ego (segalanya adalah aku).  

19. P: untuk mengalokasikan keuangan sekolah, ada 

juga dewan sekolah. Siapakah dewan sekolah itu 

dan apa tugas mereka? 

KS: Mereka hanya mengetahui, memberikan usul 

dan saran bagi kepentingan sekolah. Mereka itu 

adalah OSIS, dewan guru, koordinator sekolah 

filial, wakil kepala sekolah, GAT dan BP3 (APP). 

Kerja sama antar semua pihak ini penting karena 

kementerian belum bisa menyediakan segalanya 

bagi sekolah negeri, misalnya sound system ini 

dibeli dengan sumbangan siswa yang mereka wajib 

bayar $ 0.50 setiap bulan tetapi secara sukarela, 

ada yang lengkap dan ada juga yang kurang.  

20. P: Bagaimana cara bapak memperoleh kontribusi 

siswa ini? 

KS: Kontribusi SMP Hera ini sedikit unik walau 

pun ada yang tidak setuju tetapi 12 Desember 

2015 sekolah membuat kerja sama dengan orang 
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tua wali siswa demi kepentingan sekolah yaitu 

untuk mencari tenaga kliner dan kas sekolah. 

Kontribusi ini terrealisir pada bulan Mei 2016.  

21. P: Apakah pemerintah memberikan ijin kepada 

semua sekolah Timor Leste untuk menerapkan 

system kontribusi ini? 

 KS: Berdasarkan pada hukum, pemerintah tidak 

memberi ijin tetapi berkat cara pengelolaan kami 

yang transparan. Dalam konstitusi RDTL pasal 59 

mengatakan pendidikan dasar sembilan tahun 

adalah wajib dan gratis apabila ada kemungkinan. 

Kita menggarisbawahi jika ada kemungkinan 

berarti bisa gratis tetapi juga bisa wajib maka 

sekolah mengambil keputusan ini bersama dengan 

orang tua siswa. Penyetoran kontribusi ini selalu 

diadakan pada bulan Mei setiap tahun melalui 

struktur setiap kelas kemudian diberikan kepada 

kepala sekolah.  
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Lampiran 3 
Hasil Wawancara Peserta Didik     SMP Hera 

Wawancara 1 
Tanggal Wawancara: 25 Januari 2017 

Sumber Wawancara:  Peserta Didik 
   
1. Peneliti (P): Menurut pengetahuan anda, para 

guru menggunakan bahasa apa dalam 

menyiapkan pelajaran? 

Peserta Didik (PD): Para guru menggunakan 

bahasa Portugis dalam menyiapkan pelajaran. 

2. P: Para guru menggunakan bahasa apa dalam 

menjelaskan pelajaran? 

PD: Para guru menggunakan bahasa Tétum dalam 

menjelaskan pelajaran. 

3. P: Bahasa apa yang digunakan dalam memberikan 

ujian harian dan ujian caturwulan? 

PD: Dalam memberikan ujian harian dan ujian 

caturwulan, para guru menggunakan bahasa 

Portugis. 

4. P: Apakah anda suka belajar bahasa Portugis? 

PD: Ya, saya suka belajar bahasa Portugis. 

5. P: Apa yang anda rasakan pada saat anda belajar 

bahasa Portugis? 

PD: Saya merasa merasa bahasa Portugis tidak 

terlalu sulit. 

6. P: Tidak terlalu sulit berarti sulit untuk dipelajari. 

Anda merasa tata bahasa Portugis bagian mana 

yang lebih sulit dari yang lain? 

PD: Saya merasa bagian kata kerja yang lebih sulit 

dari semua bagian yang lain karena kata kerjanya 

terlelu banyak dibandingkan dengan kata kerja 

bahasa lain yang pernah saya pelajari yaitu 

bahasa Tétum dan Inggris. Di samping juga ada 
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kata-kata baru yang sama sekali belum pernah 

didengar dan dibaca. 

7. P: Apakah anda menggunakan bahasa Portugis 

dalam pergaulan anda sehari-hari? 

PD: Kadang-kadang saja tetapi kebanyakan kali 

tidak menggunakannya. 

8. P: Apakah anda bisa mengerti pelajaran di saat guru 

menjelaskan pelajaran dalam bahasa Portugis? 

PD: Ya, ada yang saya mengerti dan ada juga yang 

tidak. 

9. P: Mengapa guru menyiapkan pelajaran dalam 

bahasa Portugis dan menjelaskan pelajaran dalam 

bahasa Tétum? 

PD: Dengan demikian lebih mempermudah siswa 

dalam memahami pelajaran. 

10. P: Berarti masih ada siswa yang belum memahami 

pelajaran kalau guru menjelaskan pelajaran dalam 

bahasa Portugis! 

PD: Ya, ada. Masih banyak. Jadi ada yang 

mengerti dan ada juga yang tidak mengerti kalau 

guru menjelaskan pelajaran dengan bahasa 

Portugis. 

11. P: Apakah bisa, kalau guru mengajar dengan 

menggunakan bahasa Portugis saja? 

PD: Tidak bisa, karena masih ada banyak siswa 

yang belum mengerti bahasa Portugis. 

12. P: Anda sudah belajar bahasa Portugis selama 

delapan tahun, mengapa merasa masih sulit? 

PD: Saya merasa masih sulit karena setiap tahun 

bahkan setiap hari kami memperoleh pelajaran 

yang berbeda dengan kata-kata yang berbeda 

walaupun dalam bahasa yang sama. 

13. P: Anda mengatakan kata kerja yang paling sulit. 

Kata kerja untuk masa apakah yang paling sulit? 
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PD: Bagi saya, yang paling sulit adalah kata kerja 

untuk masa yang akan datang. 

14. P: Bolehkah anda memberikan salah satu contoh 

dari kata kerja? 

PD: Bisa, misalnya kata kerja Estar. 

Subyek Presente do 
indicativo 

Pertérito 
Perfeito 

Pertérito 
Inperfeito 

Futuro  

Eu  Estou Estive Estava Estarei  

Tu  Estás Estiveste Estavas Estarás  
Ele/ela/você  Está Estive Estava Estará 

Nós  estamos Estivemos Estavamos Estaremos 

Vós  Estais Estivestes Estavais Estarás  
Eles/as/Vocês  Estam Estivem  Estavam  Estarão 

 

15. P: Apakah anda ada suatu harapan bahwa suatu 

saat bahasa Portugis anda menjadi lebih baik? 

PD: Saya yakin bahwa pada saat saya tamat SMA 

nanti bahasa Portugis saya menjadi lebih baik. 

16. P: Apakah bahasa Portugis itu baik bagi masa 

depan anda? 

PD: Ya, saya percaya bahwa bahasa Portugis itu 

baik bagi masa depan saya. 

 
Wawancara 2 Peserta Didik 

Tanggal Wawancara: 26 Januari 2017 

Sumber Wawancara:  Peserta Didik 

 

Untuk mengetahui penilaian peserta didik 

terhadap penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM, maka peneliti mewawancarai juga 

beberapa siswa SMP Hera, salah satu di antaranya 

seperti berikut ini. 

1. Peneliti (P): Sekarang anda kelas berapa? 

Nelia Maia Silva Correia (NMSC): Sekarang saya 

kelas delapan. 
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2. P: Selama proses belajar mengajar para guru 

memberikan penjelasan, informasi, perintah 

kepada anda sekalian, bahasa apa yang dipakai? 

NMSC: Selama proses belajar mengajar guru 

menggunakan bahasa Inggris pada saat mata 

pelajaran bahasa Inggris, saat mata pelajaran 

Tétum menggunakan bahasa Tétum, saat 

pelajaran agama gunakan bahasa Tétum.  

3. P: Bagaimana kalau saat mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan dan 

yang lain lagi, mereka menggunakan bahasa apa? 

NMSC: Bahasa Portugis. 

4. P: Bahasa Portugis. Apakah anda memahami 

pelajaran kalau diajarkan dalam bahasa Portugis? 

NMSC: Ya, saya mengerti. 

5. P: Mengerti sedikit, banyak, banyak sekali atau 

mengerti semua? 

NMSC: Mengerti sedikit. 

6. P: Anda belajar bahasa Portugis sudah berapa 

tahun? 

NMSC: Saya belajar bahasa Portugis sudah tujuh 

tahun dan sekarang memasuki tahun VIII. Saya 

belajar bahasa Portugis dari kelas satu. 

7. P: Selama tujuh tahun anda belajar bahasa 

Portugis, apakah bahasa Portugis gampang sekali, 

sulit, sangat sulit ataukah gampang? 

NMSC: Saya merasa bahasa Portugis itu gampang.  

8. P: Apakah anda pernah merasa bahwa bahasa 

Portugis itu sedikit sulit bagi anda? 

NMSC: Pernah. Terlebih kalau pelajaran yang 

belum diberikan. Tetapi apabila pelajaran itu 

sudah diberikan maka saya akan tahu. 
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9. P: Bahasa Portugis ini gampang juga bagi teman 

anda yang lain ataukah bagi anda saja? 

NMSC: Saya rasa gampang juga bagi teman saya. 

10. P: Apakah gampang untuk mereka semua atau 

sebagian saja? 

NMSC: Hanya untuk sebagian saja karena bagi 

mereka yang nakal dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru akan menjadi sulit bagi mereka. 

11. P: Mengapa anda mengatakan bahwa bagi mereka 

yang nakal dan tidak ada perhatian, bahasa 

Portugis itu sulit bagi mereka? 

NMSC: Karena mereka tidak mampu menjawab 

pertanyaan guru dalam bahasa Portugis. 

12. P: Apakah anda merasa bahwa bahasa Portugis ini 

baik bagi masa depan anda? 

NMSC: Baik bagi masa depan saya karena saya 

mau pergi ke luar negeri dan praktek bahasa 

Portugis dan Inggris saya dengan orang asing. 

13. P: Anda mau membuat apa di luar negeri? 

NMSC: Untuk melihat negeri lain, mencoba 

berbahasa Portugis dan Inggris dengan orang 

asing. 

14. P: Apa manfaat bagi anda kalau anda berbicara 

dengan orang asing? 

NMSC: Dengan tahu bahasa Portugis dan 

berkenalan dengan orang asing akan menjadi lebih 

gampang bagi saya untuk bekerja. 

15. P: Apakah anda sering mempraktekkan bahasa 

Portugis dengan teman anda? 

NMSC: Ya, kami praktek untuk berbicra di 

sekolah, tetapi di waktu SD. Sekarang ini jarang 

praktek tetapi hanya belajar dari buku saja.  
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16. P: Menurut anda, cara apa yang harus digunakan 

oleh guru supaya semua siswa dapat berbahasa 

Portugis? 

NMSC: Guru harus mengajar dengan cara 

presentasi, misalnya guru menyuruh siswa ke 

depan kelas untuk menyampaikan nama mereka 

dalam bahasa Portugis saja. Semua guru dan 

siswa harus berbahasa Portugis di sekolah.  

17. P: Apakah dalam kehidupan seharian, anda sering 

berbahasa Portugis dengan teman anda? 

NMSC: Dengan teman tidak karena kalau saya 

berbahasa Portugis mereka mengatakan saya 

sombong, mereka ketawa, ada yang mengatakan 

saya salah dan lain-lain. Sehingga saya belajar 

sendiri saja dengan mencari di kamus, 

terjemahkan bahasa Portugis atau Inggris ke 

dalam bahasa Tétum. Tetapi saya sering praktek 

bahasa Portugis saya dengan paman saya 

misalnya; berceritera dalam bahasa Portugis, 

namun kalau paman sudah pulang kampung 

sudah tidak praktek lagi. 

18. P: Bolehkah sekarang anda berbahasa Portugis 

supaya saya dengar? 

NMSC: Boleh, tentang apa? Misalnya 

menyebutkan nama? 

19. P: Ya, benar. 

NMSC: Bem, obrigada pela tempo que dá para mi, 

em primeiro lugar eu não esqueço a bom dia ao 

professor, e aos todos colegas que estão. Eu chamo-

me Nelia Maia Silva Correia. Data de nascimento 

vinte e seis de Maio de dois mil e três. Eu moro em 

Mota Ki’ik. Eu tenho treze anos de idade. A minha 

mãe chama-se Elsa Maria. O meu pai chama-se 
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Mateus da Costa, faleceu. Só isso a minha 

apresentação. Muito obrigada pela professor. 

20. P: Apakah anda yakin bahwa kalau semua 

berkomunikasi dengan bahasa Portugis setiap 

hari, bahasa Portugis bisa maju di Timor Leste? 

NMSC: Ya, saya yakin. 

21. P: Kalau begitu, dengan cara apa supaya dapat 

memotivasi semua guru dan siswa agar berbahasa 

Portugis di sekolah? 

NMSC: Pada saat mata pelajaran bahasa Portugis, 

guru mata pelajaran harus berbahasa Portugis, 

guru harus melarang siswa berbahasa Tétum, 

guru harus menyuruh semua siswa untuk 

berbahasa Portugis.  

22. P: Apakah anda berbahasa Portugis dengan guru anda? 

NMSC: Ya, saya berbahasa Portugis, misalnya pada 

saat saya mau ke toilet saya minta ijin sama guru saya, 

sepulang dari toilet saya berterima kasih kepadanya. 

Kemudian guru sayapun menjawab dalam bahasa 

Portugis.  

23. P: Apakah semua guru anda di sekolah ini tahu bahasa 

Portugis? 

NMSC: Ya, mereka semua tahu bahasa Portugis karena 

saya tahu bahwa yang menjadi guru pasti tahu bahasa 

Portugis.  

24. P: Kebanyakan orang Timor Leste tidak berbahasa 

Portugis. Apakah anda berpikir bahwa suatu saat 

nanti tidak ada satu orang pun di Timor Leste 

berbahasa Portugis?  

NMSC: Tidak. Mau tidak mau Timor Leste harus 

dibangun dengan bahasa Portugis dan bahasa 

Inggris. 

25. P: Kalau begitu bahasa Indonesia? 

NMSC: Bahasa Indonesia itu anak kecil pun tahu, 

karena setiap hari mereka ada di depan televisi. 
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Jadi mereka bisa belajar dari televisi, radio tetapi 

bahasa Portugis tidak. Portugis hanya dapat kita 

iktui dalam berita Timor Leste saja, atau nonton 

berita Portugal baru bisa mendengar bahasa 

Portugis.  

26. P: Buku-buku yang ada di perpustakaan anda 

ditulis dalam bahasa apa? 

NMSC: Buku yang baru-baru ini dibagikan kepada 

kami ditulis dalam bahasa Portugis.  

27. P: Apakah selama ini anda mendapat suatu buku 

di luar sekolah yang berbahasa Portugis? 

NMSC: Ya, saya dapat yaitu kamus bahasa 

Portugis-Inggris. Tetapi buku selain dari kamus 

saya tidak dapat. 
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Lampiran 4 
Hasil Wawancara Kepala Perpustakaan SMP Hera 

Wawancara 1 
Tanggal Wawancara: 11 Maret 2017 

Sumber Wawancara:  Kepala Perpustakaan 
No. Pertanyaan  Jawaban  

1 
EBC Hera didirikan 
pada tahun berapa? 

2005 

2 
Apa yang menjadi latar 
belakang berdirinya 
EBC Hera? 

Keinginan masyarakat maka 
pemerintah membantu 
mendirikan sekolah ini. 

3 
 Apa visi dan misi EBC 
Hera? 

 EBC Hera tidak memiliki misi dan 

misi sendiri, semua sekolah yang ada 
di Timor-Leste hanya berdasarkan 
pada standar kementerian 
pendidikan saja. 

 4 
 Berapa luas 
perpustakaan ini? 

9 X 6 m2 

 5 
 Sudah berapa lama 
perpustakaan ini 
berdiri? 

10 tahun 

 6 
Berapa buku yang ada 
di perpustakaan 
sekolah ini? 

3558 

 7 
Berapa judul buku 
yang ada di 
perpustakaan ini? 

11 

8 
Dari manakah semua 
buku yang ada di 
perpustakaan berasala? 

Dari kementerian pendidikan 

9 

Selain buku, apakah 
ada sumber informasi 
belajar lain untuk 
siswa, seperti; maja;ah, 
jurnal, internet, TV dll? 

Tidak ada. 

10 
Mengapa sekolah tidak 
menyediakan internet 
bagi peserta didik? 

Karena sekolah ini adalah milik 
pemerintah jadi tergantung pada 
pemerintah? 

11 
Berapa pustakawan 
yang bekerja di 
perpustakaan ini? 

Satu  

12 
Apa kriteria untuk 
menjadi seorang 
pustakawan? 

Tidak ada karena tergantung 
pada pengankatan menteri 
pendidikan? 

13 Bagaimanakah proses Tidak ada proses pembuatan 
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pembuatan laporan 
pertanggungjawaban 
kepala perpustakaan 
kepada kepala sekolah? 

laporan pertanggungjawaban 
kepala perpustakaan kepada 
kepala sekolah. 

14 

Apakah perpustakaan 
ini memiliki mitra 
perpustakaan di tempat 
lain? 

 Perpustakaan bahkan sekolah 
ini belum memiliki mitra 
perpustakaan dan mitra sekolah 

15 

Apakah petugas 
perpustakaan sekolah 
mendapat kesempatan 
mengikuti pelatihan 
yang berkaitan dengan 
perpustakaan? 

Ya, tetapi baru sekali saja yang 
diselenggarakan oleh pemerintah 
tentang cara pengelolaan 
perpustakaan sekolah. 

16 

Bagaimanakah 
kepedulian pemerintah 
terhadap perpustakaan 
ini? 

Petugas kementerian pendidikan 
datang ke sekolah untuk 
mengecek buku-buku setahun 
sekali. 

17 
Apakah saya bisa 
masuk observasi buku-
buku? 

Maaf, tidak bisa karena pintu 
rusak tidak bisa dibuka. 
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HASIL WAWANCARA DI SMP SACROJES 

Lampiran 5 

Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Sacrojes 
Tanggal Wawancara: 15 November 2016 

 
No Pertanyaan  Jawaban  

Context  

01 Sebelum menggunakan 

bahasa Portugis, bahasa 

apakah yang digunakan 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM di sekolah ini? 

Pada 2000 menggunakan bahasa Indonesia 

karena semua buku ditulis dalam bahasa 

Indonesia namun penjelasan pakai bahasa 

Tetum. Pada 2009 hingga kini kami 

menggunakan bahasa Portugis untuk menulis 

dan Tetum untuk menjelaskan karena 

kebanyakan guru adalah produk Indonesia. 

02 Apa latar belakang 

diberlakukannya 

implementasi program 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan 

dalam PBM di sekolah ini? 

Latar belakang diberlakukannya implementasi 

program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM di sekolah ini adalah 

bahwa secara politik bahasa Portugis telah 

ditetapkan sebagai bahasa resmi oleh parlemen 

nasional. Di samping itu bahasa Tetum belum 

dijadikan sebagai bahasa ilmiah serta buku-buku 

cerita saja yang berbahasa Tetum pun belum 

ada. 

03 Siapakah yang berwenang 

dalam menetapkan program 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM 

pada tingkat Nasional? 

Pada tingkat nasional yang berwenang adalah 

pemerintah Timor Leste melalui kementerian 

pendidikan. Penetapan program kementerian 

pendidikan ini berdasarkan pada konstitusi 

RDTL pasal 13 yang menyatakan bahwa bahasa 

resmi Timor Leste adalah bahasa Portugis dan 

Tetum.  

04 Siapakah yang berwenang 

dalam menerapkan program 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM 

pada tingkat munisipal? 

Yang berwenang dalam menerapkan program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM pada tingkat municipal adalah dinas 

pendidikan yaitu kepala dinas bersma dengan 

staf pegawai pendidikan municipal. 

05 Bagaimanakah cara 

menerapkan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM di 

tingkat municipal? 

Dinas pendidikan menerapkan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

di tingkat municipal dengan menerima dan 

mendistribusikan buku-buku pelajaran yang 

ditulis dalam bahasa Portugis dari kementerian 

pendidikan kepada segenap SMP yang ada di 

municipio Díli termasuk SMP Sacrojes. 

06 Siapakah yang berwenang 

untuk mengimplementasikan 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM di sekolah ini?  

Yang berwenang untuk 

mengimplementasikan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM di sekolah ini adalah seluruh guru 

yang ada di sekolah ini. 

07 Bagaimanakah cara 

implementasi program 

Caranya adalah menerima dan menggunakan 

buku-buku berbahasa Portugis dari kementerian 
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bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM 

di sekolah ini?  

pendidikan, para guru berusaha belajar dan 

mengajar semua pokok bahasan dalam bahasa 

Portugis. Para siswa harus belajar pokok bahasan 

yang diajarkan dalam bahasa Portugis.  

08 Apakah implementasi 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM ini berdasarkan 

pada kemampuan guru? 

Implementasi program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM ini sebenarnya 

bukan berdasarkan pada kemampuan guru tetapi 

berdasarkan pada keputusan politik. Kebanyakan 

guru tidak mampu berbahasa Portugis karena 

mereka adalah produk Indonesia. 

09 Apakah implementasi 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM ini sesuai dengan 

kebutuhan siswa? 

Bukan, implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM ini bukan 

berdasarkan pada kebutuhan siswa melainkan 

berdasarkan pada keputusan politik yang dibuat 

oleh parlemen nasional Timor Leste. 

10 Apakah implementasi 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM ini berdasarkan 

pada kebutuhan orang tua? 

Tidak, implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM ini bukan berdasarkan pada 

kebutuhan orang tua tetapi berdasarkan 

pada konstitusi RDTL. 

11 Apakah implementasi 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM ini berdasarkan 

pada kebutuhan stakeholder 

sekolah ini?  

Tidak, implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM ini tidak berdasarkan pada kebutuhan 

stakeholder sekolah ini tetapi berdasarkan 

pada keputusan parlemen nasional. 

12 Apa tujuan implementasi 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM.  

Tujuan utama adalah untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan. Parlemen nasional telah 

menetapkan bahasa Portugis dan bahasa Tetum 

sebagai bahasa resmi namun bahasa Tetum 

belum bisa dipakai untuk istilah ilmiah maka 

harus mengimplementasikan bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM. 

13 Apa manfaat implementasi 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam pendidikan bagi rakyat 

Timor Leste? 

Penggunaan bahasa Portugis hanya sebatas 

bahasa administrasi dan hanya dipakai oleh para 

pemimpin tertinggi dan pemimpin tinggi negara 

saja. Dalam kehidupan ekonomi sosial rakyat 

Timor, bahasa Portugis tidak bermanfaat apa-

apa. 

INPUT 

01 Bagaimanakah proses 

perencanaan implementasi 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM di sekolah ini? 

Memberikan kesempatan dan memberikan 

motivasi kepada para guru untuk belajar 

bahasa Portugis oleh kepala sekolah dan  

wakil kepala sekolah 

02 Apakah ada JUKLAK 

program yang ditetapkan 

bersama bagi semua guru di 

sekolah ini? 

Tidak ada, tidak ada JUKLAK yang 

ditetapkan bersama oleh semua guru. Juklak 

yang ada berasal dari pendidikan nasional. 

Para guru hanya menggunakan juklak dari 

kementerian pendidikan. 
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03 Bagaimanakah bunyi isi 

JUKLAK tersebut? 

 

Hanya memberikan instruksi tentang 

penggunaan metode yang cocok dengan 

pokok bahasan yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. 

04 Apakah isi JUKLAK tersebut 

telah dipahami oleh semua 

guru dengan baik sesuai 

dengan keinginan pembuat 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM? 

Bergantung pada kemampuan guru. 

Instruksi itu disampaikan dalam bentuk 

tulisan kemudian diberikan kepada sekolah. 

Para guru membacanya dan apabila ada 

kesulitan mereka saling meminta untuk 

saling memberitahu. 

05 Bagaimanakah caranya agar 

segenap isi JUKLAK itu 

dipahami oleh setiap guru di 

sekolah ini? 

Mereka saling bertanya kepada sesama 

yang dianggap lebih tahu untuk membantu 

pendidik yang merasa dirinya lemah.  

06 Kegiatan apa sajakah yang 

direncanakan oleh para 

pengawas sekolah, kepala 

sekolah dan wakil kepala 

sekolah untuk 

mengimplementasikan 

program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM di sekolah ini? 

Pengawas sekolah, kepala sekola dan wakil 

kepala sekolah hanya mendistribusikan 

buku-buku kepada para guru. Kegiatan 

yang saya lihat baik adalah para guru selalu 

memberikan tugas kepada para peserta 

didik untuk membuat karangan sesuai 

dengan judul yang diberikan oleh guru 

kepada seluruh siswa. 

07 Kapankah semua kegiatan itu 

direncanakan untuk 

dilaksanakan?  

Kegiatan mengarang ini dilaksanakan pada 

setiap liburan caturwulan. Siswa diberi tugas 

oleh guru untuk membuat karangan selama masa 

liburan. Ketika sekolah masuk kembali para 

siswa mengumpulkan karangan mereka. 

Kemudian guru meminta kepada siswa untuk 

menceritakan kegiatan mereka selama liburan 

secara lisan dalam bahasa Portugis. Namun 

sangat sedikit siswa yang mampu 

menceritakannya di depan publik. 

08 Apakah ada gedung khusus 

untuk menyelenggarakan 

semua kegiatan tersebut? 

Tempat khusus hanya untuk mata pelajaran 

eksata namun untuk mata pelajaran ilmu 

sosial belum ada tempat khusus.  

09 Apakah sekolah ini memiliki 

perpustakaan?  

Ya, sekolah ini memiliki perpustakaan. 

10 Apakah semua buku yang 

ada di perpustakaan ditulis 

dalam bahasa Portugis? 

Buku yang ada di dalam perpustakaan sekolah 

ini ditulis dalam bahasa Portugis dan bahasa 

Inggris namun yang ditulis dalam bahasa 

Portugis lebih banyak daripada yang ditulis 

dalam bahasa Inggris. 

11 Dari manakah semua buku 

itu berasal? 

Dari pemerintah Timor Leste dan juga dari 

pemerintah Brazil. Ada yang berasal dari 

Asia Foundation dan Alola Foundation. 

12 Bagaimanakah cara untuk 

memperoleh buku-buku itu? 

Sekolah yang meminta karena buku bacaan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada sekolah 

swasta biasanya lebih sedikit daripada kepada 
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sekolah publik maka sekolah meminta kedua 

ONGs ini untuk membantu. 

13 Bagaimanakah proses 

pembuatan perencanaan 

untuk memperoleh semua 

buku yang ada di 

perpustakaan? 

Buku ini diperoleh dengan sekolah yang 

memintanya. Ada juga yang diberikan saja 

oleh Alola Foundation dan Asia Foundation 

tanpa permintaan dari sekolah karena 

mereka tahu bahwa sekolah swasta pasti 

membutuhkan banyak buku bacaan. 

14 Bagaimanakah cara 

melaksanakan perencanaan 

untuk memperoleh semua buku 

di perpustakaan tersebut?  

Permintaan buku kepada ONG Alola 

Foundation dan Asia Foundation ini dibuat 

dengan menulis proposal meminta buku. 

15 Siapa saja yang 

bertanggungjawab pada 

pelaksanaan semua kegiatan 

untuk memperoleh semua buku 

tersebut? 

Yang bertanggung jawab pada pembuatan 

proposal adalah kepala sekolah waka 

kurikulum.  

16 Bagaimanakah rentang 

kendali/jalur koordinasi 

pelaksanaan semua kegiatan 

tersebut? 

Sebelum PBM berlangsung kami sudah 

membagikan tugas kepada setiap guru 

untuk bertanggung jawab atas tugas yang 

telah diembankan kepada mereka dan 

melaksanakannya dengan baik. 

17 Apakah SDM telah memadai 

untuk melaksanakan semua 

kegiatan yang direncanakan itu? 

Ya, sumber daya memadai untuk 

melaksanakan semua kegiatan yang 

direncanakan pemerintah bagi sekolah ini. 

18 Berapa besar dana yang 

dialokasikan bagi setiap jenis 

kegiatan yang direncanakan?  

Dana sebesar $ 360.000 setiap tahun untuk 

sekolah satu atap ini. 

19 Dari manakah dana itu 

berasal?  

Dana itu berasal dari sekolah, yaitu yuran 

sekolah yang dibayar oleh peserta didik. 

 Siapa yang mengelola dana 

tersebut? 

Dana ini dikelola oleh tiga bendahara sekolah 

yaitu bendahara TK, bendahara pendidikan dasar 

dan bendahara pendidikan sekolah menengah.  

20 Bagaimana cara mengelola 

dana tersebut?  

Dana dialokasikan sesuai dengan kegiatan yang 

direncanakan. Dengan demikian dana untuk 

setiap jenjang pendidikan berbeda sesuai dengan 

jenis kegiatannya. Tetapi untuk SMP sebesar $ 

100 per bulan. 

21 Apakah dana itu sudah cukup 

bagi semua kegiatan yang 

direncanakan? 

Ya, dana itu sudah cukup sesuai dengan 

kegiatan yang direncanakan. 

22 Apakah TU menyimpan 

dokumen tentang semua 

proses berkaitan dengan 

pelaksanaan semua kegiatan 

yang direncanakan itu?  

Ya, Tata Usaha (TU) menyimpan dokumen 

tentang semua proses berkaitan dengan 

pelaksanaan semua kegiatan yang 

direncanakan itu. 

PROCESS 

01 Apakah kegiatan yang 

direncanakan berjalan sesuai 

dengan rencana?  

Ya, kegiatan yang direncanakan berjalan 

sesuai dengan rencana. 
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02 Apakah guru mampu 

menggunakan bahasa 

Portugis dengan baik dan 

benar selama PBM 

berlangsung? 

Ya, guru mampu menggunakan bahasa Portugis 

dengan baik dan benar selama PBM berlangsung 

tetapi tidak semua guru karena kebanyakan guru 

adalah produk Indonesia, bahkan produk Timor 

Leste pun ada yang tidak menggunakan bahasa 

Portugis. 

03 Apakah siswa dapat memahami 

isi pelajaran apabila guru 

menggunakan bahasa Portugis 

selama PBM berlangsung? 

Pada umumnya para siswa memahami isi 

pelajaran tetapi hanya dalam bentuk tulisan 

sedangkan untuk menjelaskan dengan 

bahasa Portugis, sulit. 

04 Apakah ada buku-buku 

sumber yang ditulis dalam 

bahasa Portugis untuk 

membantu memperlancar 

PBM di sekolah ini? 

Tidak, tidak ada buku-buku sumber lain 

yang ditulis dalam bahasa Portugis untuk 

membantu memperlancar PBM di sekolah 

ini. Yang ada hanyalah buku-buku pelajaran 

untuk diajarkan kepada peserta didik. 

05 Apakah dalam PBM guru 

menggunakan peralatan 

teknologi pembelajaran 

modern seperti, LCD 

proyektor, tape recorder, 

internet dan lain-lain? 

Ya, dalam PBM guru menggunakan 

peralatan teknologi pembelajaran modern 

seperti, LCD proyektor, tape recorder, 

tetapi internet belum digunakan karena 

terasa sangat mahal. 

06 Berapa besarkah dana yang 

selama ini digunakan untuk 

memperlancar PBM?  

Dana yang selama ini digunakan untuk 

memperlancar PBM sebesar $ 360 ribu 

untuk semua sekolah satu atap ini yaitu 

untuk; TK, SD, SMP dan SMA. 

07 Dana sebesar itu digunakan 

untuk apa? 

Dana itu digunakan untuk membayar tenaga 

pendidik, admininstrasi, pembelajaran seperti; 

kertas, kapur tulis, penghapus dan lain-lain. 

08 Kendala apa saja yang 

selama ini dihadapi oleh 

kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah dan guru dalam 

implementasi program 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar PBM di 

sekolah ini? 

Kendala yang selama ini dihadapi oleh kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah dan guru dalam 

implementasi program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar PBM adalah kebanyakan 

pendidik tidak dapat berbahasa Portugis, peserta 

didik tidak tahu bahasa Portugis, kemauan 

peserta didik untuk belajar kurang, lingkungan 

keluarga tidak mendukung guru dan siswa untuk 

belajar berbahasa Portugis. 

09 Dari manakah instruksi 

implementasi program 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM 

ini berasal? 

Instruksi implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar PBM ini berasal dari 

kementerian pendidikan berdasarkan pada 

konstitusi RDTL pasal 13 yang menyatakan 

bahwa salah satu bahasa resmi Timor Leste 

adalah bahasa Portugis. 

10 Bagaimana cara instruksi 

implementasi program bahasa 

Portugis itu sampai kepada 

kepala sekolah dan guru untuk 

diimplementasikan?  

Cara instruksi itu sampai di sekolah adalah 

dengan mendistribusikan buku-buku 

pelajaran yang ditulis dalam bahasa 

Portugis oleh kementerian pendidikan 

melalui kepala dinas. 

11 Apakah isi instruksi 

implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa 

Ya, isi instruksi itu jelas bagi kepala 

sekolah dan guru untuk diimplementasikan 
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pengantar dalam PBM jelas 

dalam segala aspek bagi kepala 

sekolah dan guru untuk 

diimplementasikan dalam PBM?  

dalam PBM walaupun masih ada kesulitan-

kesulitan tertentu. Apabila ada kesulitan 

mereka ssaling bertanya untuk mencari 

solusi. 

12 Apakah selama ini semua 

guru menyusun RPP dengan 

bahasa Portugis? 

Ya, selama ini semua guru menyusun RPP 

dengan bahasa Portugis. Tetapi dijelaskan 

dengan bahasa Tetum kemudian diuji dalam 

bahasa Portugis. 

13 Apakah selama ini ada 

perubahan informasi tentang 

implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM? 

Tidak, selama ini tidak ada perubahan 

informasi tentang implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM. 

14 Apakah selama ini ada 

perbedaan pendapat tentang 

implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM? 

Tidak, selama ini tidak ada perbedaan 

pendapat tentang implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM. 

15 Apakah ada juklak bagi guru 

dalam implementasi program 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam 

PBM? 

Ya, ada juklak bagi guru dalam 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM.  

16 Apakah isi juklak itu juga 

memuat pedoman bagi dinas 

pendidikan? 

Tidak, isi juklak itu tidak memuat pedoman 

bagi dinas pendidikan namun hanya ada 

juklak bagi para pendidik saja. 

17 Apa tanggungjawab dinas 

pendidikan dalam implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM? 

Dinas pendidikan bertanggungjawab untuk 

menyalurkan instruksi dan barang dari 

kementerian kepada segenap sekolah yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

18 Apakah kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah dan segenap guru 

mampu mengimplementasikan 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM di 

sekolah ini?  

Ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

dan segenap guru mampu 

mengimplementasikan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM di sekolah ini. 

19 Apabila ada guru yang belum 

mampu dalam implementasi 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam 

PBM, tindakan apa yang 

biasa dilakukan terhadap 

guru bersangkutan? 

Tidak ada tindakan apapun terhadapnya 

tetapi nanti dia sendiri akan menyadari 

kemampuan pribadinya. Biasanya kalau 

guru bersangkutan merasa diri tidak mampu 

dalam bahasa Portugis atau bahan 

pelajarannya, ia sendiri memutuskan untuk 

keluar atau tidak mau mengajar di sekolah 

ini.  

20 Selama ini apakah ada tanda-

tanda yang mengindikasikan 

kurang setuju atas 

implementasi program 

bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam 

Tidak ada, selama ini tidak ada tanda-tanda 

yang mengindikasikan kurang setuju atas 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

karena sudah ditetapkan oleh parlemen 

nasional dalam konstitusi RDTL. 
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PBM? 

21 Apakah guru mata pelajaran 

menggunakan bahasa Portugis 

dengan baik dan benar selama 

PBM berlansung?  

Tidak, ada guru yang berbahasa Portugis tetapi 

tidak semua guru mata pelajaran menggunakan 

bahasa Portugis dengan baik dan benar selama 

PBM berlansung. 

22 Apakah semua guru berbahasa 

Portugis selama mereka berada 

di ruang guru pada waktu 

sebelum pelajaran atau pada 

waktu istirahat?  

Tidak, tidak ada seorangpun guru yang 

berbahasa Portugis selama mereka berada di 

ruang guru atau di lingkungan sekolah. Mereka 

semua berbahasa Tetum bahkan ada yang 

menggunakan bahasa Ibu di lingkungan sekolah. 

Pada umumnya untuk menghitung sesuatu 

barang, mereka menggunakan bahasa Indonesia. 

23 Apakah sekolah memiliki 

dokumen tentang juklak 

implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM?  

Tidak, sekolah tidak memiliki dokumen tentang 

juklak implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM. 

24 Apakah semua guru sering 

membaca buku-buku di 

perpustakaan? Atau pinjam buku 

dari perpustakaan?  

Ya, semua guru sering membaca buku-buku di 

perpustakaan bahkan ada yang pinjam buku dari 

perpustakaan selama jangka waktu tertentu. 

PRODUCT 

01 Apakah tujuan implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan 

dalam PBM itu sudah tercapai 

secara optimal?  

Belum, kira-kira baru mencapai 60 % karena 

untuk mengomunikasikan bahasa Portugis 

ddalam hidup sehari-hari masih sangat sulit. 

02 Apakah semua guru mampu 

membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam 

bahasa Portugis?  

Ya, semua guru mampu membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam bahasa 

Portugis. Kalau memang ada yang belum 

mampu mereka bertanya pada temannya untuk 

membuat RPP.  

03 Apakah semua guru sudah 

mampu menyelenggarakan PBM 

dengan menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa 

pengantar? 

Belum, belum semua guru sudah mampu 

menyelenggarakan PBM dengan menggunakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar. 

Bahkan masih banyak tenaga pendidik yang 

belum menggunakan bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM. 

04 Apakah semua siswa mampu 

menjawab semua tes yang 

diberikan dalam bahasa Portugis 

dengan benar?  

Ya, semua siswa mampu menjawab semua tes 

yang diberikan dalam bahasa Portugis namun 

belum tentu semua benar. Hal ini lumrah terjadi 

di mana-mana. 

05 Apa sajakah kendala dalam 

implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM?  

Kendalanya; kebanyakan pendidik tidak  

berbahasa Portugis, siswa tidak tahu bahasa 

Portugis, kemauan peserta didik untuk belajar 

kurang, lingkungan keluarga tidak mendukung 

guru dan siswa belajar berbahasa Portugis. 

06 Apa yang hendak dilakukan 

sekarang dan selanjutnya bagi 

implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM?  

Yang hendak dilakukan adalah menanamkan 

kesadaran  setiap guru bahwa berbahasa Portugis 

adalah suatu kewajiban berdasarkan pada 

konstitusi RDTL. Sehingga setiap guru harus 

menggunakan bahasa Portugis dalam lingkungan 

sekolah terlebih dalam berkomunikasi. 
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Lampiran 6 
HASIL Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP 

Sacrojes 
Wawancara 1 

Tanggal Wawancara: 14 November 2016  
  N  Pertanyaan  Jawaban  

Context  

01 Sebelum menggunakan bahasa 

Portugis, bahasa apakah yang 

digunakan sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM di sekolah 

ini? 

Ketika bersatu dengan Indonesia kami 

menggunakan bahasa Indonesia. Setelah 

berpisah, Indonesia kami menggunakan 

bahasa Tetum dan Indonesia. Setelah itu 

bahasa Portugis hingga sekarang. 

02 Apa latar belakang implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan dalam 

PBM di sekolah ini? 

Ini adalah peraturan pemerintah 

didasarkan pada konstitusi RDTL. Melalui 

kementerian pendidikan Timor Leste 

dikatakan bahwa semua proses belajar 

mengajar harus menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar. 

03 Siapakah yang berwenang dalam 

menetapkan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM pada tingkat Nasional? 

Yang berwenang dalam menetapkan 

program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM pada tingkat 

nasional adalah kementerian pendidikan. 

04 Siapakah yang berwenang dalam 

menerapkan program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam  PBM 

pada tingkat munisipal? 

Yang berwenang dalam menerapkan 

program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM pada tingkat munusipal 

adalah kepala dinas pendidikan. 

05 Bagaimanakah cara menerapkan 

program bahasa Portugis di tingkat 

municipal? 

Maaf ini adalah kompetensi kepala 

dinas sehingga kami tidak tahu. 

06 Siapakah yang berwenang untuk 

mengimplementasikan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM di sekolah ini?  

Yang berwenang untuk implementasi 

program bahasa Portugis di sekolah ini 

adalah para guru mata pelajaran. Mereka 

membuat RPP dengan bahasa Portugis 

namun tidak selalu menggunakannya. 

07 Bagaimanakah cara implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM di 

sekolah ini? 

Cara implementasi progam bahasa 

Portugis di sekolah ini adalah dengan 

mengajar sebagian besar mata pelajaran 

yang ditulis dalam bahasa Portugis. 

08 Apakah implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM ini berdasarkan pada 

kemampuan guru? 

Tidak, bukan berdasarkan pada 

kemampuan guru tetapi berdasarkan pada 

konstitusi RDTL yang dibuat oleh 

parlemen nasional Timor Leste. 

09 Apakah implementasi program bahasa 

Portugis ini sesuai dengan kebutuhan 

siswa? 

Bukan berdasarkan pada kebutuhan siswa 

tetapi berdasarkan pada konstitusi RDTL. 

10 Apakah implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM ini berdasarkan pada 

kebutuhan orang tua? 

Tidak, bukan berdasarkan pada kebutuhan 

orangtua akan tetapi berdasarkan pada 

konstitusi RDTL yang dibuat oleh 

parlemen nasional Timor Leste. 

11 Apakah implementasi program bahasa Tidak, bukan berdasarkan pada kebutuhan 
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Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM ini berdasarkan pada 

kebutuhan stakeholder sekolah ini? 

stakeholder sekolah ini akan tetapi 

berdasarkan pada konstitusi RDTL yang 

dibuat oleh parlemen nasional Timor 

Leste. 

12 Apa tujuan implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM?  

Ada dua tujuan yaitu memperoleh: 1) Ilmu 

pengetahuan; 2) Beasiswa pemerintah 

untuk belajar di negara-negara berbahasa 

Portugis yang biasa disebut CPLP. 

13 Apa manfaat implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam pendidikan 

bagi rakyat Timor Leste? 

Manfaat implementasi program 

bahasa Portugis bagi masyarakat 

Timor Leste adalah berbahasa 

Portugis.  

INPUT 

01 Bagaimanakah proses perencanaan 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar PBM di 

sekolah ini? 

Proses perencanaannya adalah dengan 

pembuatan RPP dalam bahasa Portugis. 

02 Dalam forum apakah perencanaan 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar PBM ini, 

dilaksanakan di sekolah ini?  

Kami tidak ada perencanaan namun setiap 

guru berjalan sesuai dengan buku 

pelajaran yang diberikan oleh kementerian 

pendidikan. 

03 Apakah ada JUKLAK program yang 

ditetapkan bersama bagi semua guru di 

sekolah ini?  

Ya, ada juklak yang ditetapkan bersama 

oleh para guru di sekolah ini. 

04 Bagaimanakah bunyi isi JUKLAK 

tersebut? 

 

Juklak ini mengatakan bahwa semua guru 

harus membuat RPP sebelum mengajar 

dan harus datang di sekolah tepat pada 

waktunya. Namun RPP tidak dibuat 

karena tidak memahami bahasa Portugis. 

05 Apakah isi JUKLAK tersebut telah 

dipahami oleh semua guru dengan baik 

sesuai dengan keinginan pembuat 

program bahasa Portugis? 

Belum memahami dengan baik. 

06 Kegiatan apa sajakah yang 

direncanakan oleh para pengawas 

sekolah, kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah untuk 

mengimplementasikan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM di sekolah ini?  

Kegiatan yang kami laksanakan adalah 

cerdas cermat dilaksanakan setiap tahun 

melalui pmembentukan panitia 

penyelenggara. Panitia ini yang 

melaksanakan kegiatan ini. Semua 

pernyataan atau pertanyaan panitia buat  

dalam bahasa Portugis. Para peserta pun 

menjawab semua pertanyaan dengan 

bahasa Portugis. 

07 Kapankah semua kegiatan itu 

direncanakan untuk dilaksanakan?  

Cerdas cermat ini kami laksanakan setiap 

hari raya pelindung sekolah ini yaitu pada 

hari raya Hati Kudus Yesus yang biasa 

jatuh pada bulan Mei atau Juni setiap 

tahun. 

08 Apakah ada tempat khusus untuk 

menyelenggarakan kegiatan ini? 

Ya, ada. 

09 Selain dari gedung, sarana prasarana 

apa yang diperlukan untuk 

memperlancar pelaksanaan kegiatan-

kegiatan tersebut? 

Selain gedung, sarana prasarana yang 

kami butuhkan untuk memperlancar 

kegiatan cerdas cermat adalah tombol bel.  
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10 Apakah sekolah ini memiliki 

perpustakaan?  

Ya, sekolah ini memiliki sebuah 

perpustakaan. 

11 Apakah semua buku yang ada di 

perpustakaan ditulis dalam bahasa 

Portugis? 

Ya, kebanyakan buku di perpustakaan 

ditulis dalam bahasa Portugis namun ada 

juga yang ditulis dalam bahasa Inggris 

tetapi jumlahnya sedikit. 

12 Dari manakah semua buku itu berasal? Kebanyakan buku yang ada di 

perpustakaan berasal dari kementerian 

pendidikan, ada juga yang dari Asia 

Foundation dan Alola Foundation. 

13 Bagaimanakah cara untuk memperoleh 

buku-buku itu? 

Salah satu misi foundation mereka adalah 

membantu sekolah-sekolah yang 

berkekurangan. Maka mereka sendiri yang 

datang sekaligus memberikan buku pada 

sekolah kami.   

14 Bagaimanakah proses pembuatan 

perencanaan untuk memperoleh semua 

buku yang ada di perpustakaan? 

Kami hanya menerima saja buku yang 

diberikan. Kami tidak membuat apa-apa 

termasuk rapat untuk membuat proposal 

untuk memperoleh buku yang diperlukan.  

15 Bagaimanakah cara melaksanakan 

perencanaan untuk memperoleh semua 

buku yang ada di perpustakaan 

tersebut?  

Tidak ada, kami hanya tinggal di sekolah 

dan bagian kementerian pendidikan dan 

ONG yang datang serta memberikan buku 

yang diberikan kepada sekolah. 

16 Bagaimanakah rentang kendali atau 

jalur koordinasi pelaksanaan semua 

kegiatan tersebut? 

Kami lihat saja secara langung dari jadwal 

pelajaran dan kalender tahunan yang kami 

buat sendiri di sekolah, termasuk kalender 

untuk cerdas cermat dan permainan-

permainan lain. 

17 Apakah SDM telah memadai untuk 

melaksanakan semua kegiatan yang 

direncanakan itu? 

Ya, biasanya kami harus menyiapkan 

sumber daya terlebih dahulu sebelum 

menyelenggarakan kegiatan yang ingin 

kami laksanakan. 

18 Berapa besarkah dana yang 

dialokasikan untuk setiap jenis 

kegiatan yang telah direncanakan?  

Uang yang kami alokasikan untuk 

kegiatan cerdas cermat bersama dengan 

kegiatan mencapai ribuan dolar Amerika. 

19   

20 Dari manakah dana itu berasal? Dari sekolah yaitu dari yuran yang dibayar 

oleh setiap siswa yang sekolah di sini. 

21 Siapa yang mengelola dana tersebut? Yang mengelola dana tersebut adalah 

kepala sekolah sendiri. 

22 Bagaimana cara mengelola dana 

tersebut? 

Berdasarkan pada perencanaan sekolah 

yang dibuat oleh panitia perencanaan. 

Dana ditentukan sesuai dengan kebutuhan 

panitia penyelenggara kegiatan sekolah.  

23 Apakah dana itu sudah cukup bagi 

semua kegiatan yang direncanakan? 

Ya, dana ini pasti cukup karena kami 

sudah membuat rencana dengan matang. 

24 Apakah Tata Usaha (TU) menyimpan 

dokumen tentang semua proses 

berkaitan dengan pelaksanaan semua 

kegiatan yang direncanakan itu? 

Ya, TU kami menyimpan dokumen 

tentang semua proses yang berkaitan 

dengan semua kegiatan yang kami 

rencanakan dan laksanakan. 

PROCESS 

01 Apakah kegiatan yang direncanakan 

berjalan sesuai dengan rencana? 

Ya, kegiatan yang kami rencanakan 

berjalan sesuai dengan rrencana kami. 
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02 Apakah guru mampu menggunakan 

bahasa Portugis dengan baik dan benar 

selama PBM berlangsung?  

Belum. Saya rasa yang baik mungkin 

tetapi yang benar belum, bisakan 

dikatakan  masih kurang dari yang cukup. 

03 Apakah siswa dapat memahami isi 

pelajaran apabila guru menggunakan 

bahasa Portugis selama dalam PBM 

berlangsung?  

Ya, siswa memahami tetapi tidak terlalu 

mendalam yaitu hanya sebatas baik tapi 

benarnya belum. 

04 Apakah ada buku-buku sumber yang 

ditulis dalam bahasa Portugis untuk 

membantu memperlancar PBM di 

sekolah ini?  

Tidak ada. Selama ini yang ada hanyalah 

buku pelajaran dan tidak ada buku lain. 

Buku pelajaran pun tidak mencukupi 

siswa yang ada. 

05 Apakah dalam PBM guru 

menggunakan peralatan teknologi 

pembelajaran modern seperti, LCD 

proyektor, tape recorder, internet dan 

lain-lain? 

Belum ada. Kadang-kadang ada guru yang 

menggunakannya namun peralatan 

tersebut adalah milik pribadi. Peralatan 

milik sekolah belum ada. 

06 Berapa besarkah dana yang selama ini 

digunakan untuk memperlancar PBM?  

Hal ini konfidensial karena gaji guru part 

time sangat kurang kalau dibandingkan 

dengan gaji pegawai negeri. 

07 Dana sebesar itu digunakan untuk apa? Dana ini digunakan untuk menggaji para 

guru part time dan membeli peralatan 

pembelajaran yang diperlukan. 

08 Kendala apa saja yang selama ini 

dihadapi oleh kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah dan guru dalam 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam  PBM 

di sekolah ini?  

kendala dalam program bahasa Portugis 

adalah komunikasi, artinya dalam 

kehidupan seharian bahasa Portugis tidak 

pernah dipakai sebagai bahasa komunikasi 

namun hanya dipakai dalam menulis isi 

pokok bahasan dan pertanyaan ujian. 

09 Dari manakah instruksi implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM ini 

berasal?  

Instruksi implementasi program bahasa 

Portugis ini berasal dari kementerian 

pendidikan, berdasarkan pada Undang-

Undang pendidikan yang menyatakan 

bahwa bahasa pengantar pendidikan 

adalah bahasa Portugis. 

10 Bagaimanakah cara instruksi 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

itu sampai kepada kepala sekolah dan 

guru sebagai pelaksana program untuk 

diimplementasikan?  

Instruksi implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM itu melalui pencetakan buku yang 

kemudian didistribusikan kepada sekolah 

kami untuk dipakai sebagai sumber ilmu 

pengetahuan untuk diajarkan kepada siswa 

di sekolah kami. 

11 Apakah isi instruksi implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM jelas 

dalam segala aspek bagi kepala sekolah 

dan guru untuk diimplementasikan 

dalam PBM?  

Ya, isi instruksi implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM jelas dalam segala aspek bagi 

kepala sekolah dan guru untuk 

diimplementasikan dalam PBM. 

12 Apakah selama ini semua guru 

menyusun RPP dengan bahasa 

Portugis?  

Belum semuanya, tetapi kebanyakan guru 

membuat RPP dalam bahasa Tetum.  

13 Apakah selama ini ada perubahan 

informasi tentang implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

Tidak ada. Selama ini tidak ada perubahan 

informasi tentang implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 
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bahasa pengantar dalam PBM? PBM. 

14 Apakah selama ini ada perbedaan 

pendapat tentang implementasi 

program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM? 

Selama ini tidak ada perbedaan pendapat 

tentang implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM. 

15 Apakah ada juklak bagi guru dalam 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar PBM?  

Tidak ada juklak bagi guru dalam 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar PBM. 

16 Apakah isi juklak itu juga memuat 

pedoman bagi dinas pendidikan?  

Tidak ada juklak bagi guru. 

17 Apa tanggung jawab dinas pendidikan 

dalam implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM?  

Tanggung jawab dinas pendidikan selama 

ini tidak tampak. Dinas pendidikan baru 

membuat rencana untuk kami untuk 

mengikuti kursus intensif pada tahun ini, 

mungkin pada bulan desember nanti. 

18 Apakah kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah dan segenap guru mampu 

mengimplementasikan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM di sekolah ini?  

Ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

dan segenap guru mampu untuk 

mengimplementasikan program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM di sekolah ini walaupun belum 

sempurna. 

19 Apabila ada guru yang belum mampu 

mengimplementasikan bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM, 

tindakan apa yang biasa dilakukan 

terhadap guru bersangkutan?  

Tidak ada suatu tindakan apapun yang 

selama ini dikenakan pada guru yang tidak 

mampu mengimplementasikan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM, hal ini terjadi karena tidak 

keseriusan dari pihak yang berwenang, 

dari kementerian pendidikan, dari 

pemerintah. 

20 Selama ini apakah ada tanda-tanda 

yang mengindikasikan kurang setuju 

atas implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM?  

Selama ini, tidak ada tanda-tanda yang 

mengindikasikan kurang setuju tetapi 

yang ada adalah bahwa bahasa Portugis 

itu bahasa yang paling sulit dalam struktur 

bahasanya. 

21 Apakah guru mata pelajaran 

menggunakan bahasa Portugis dengan 

baik dan benar selama PBM 

berlansung?  

Guru mata pelajaran menggunakan bahasa 

Portugis dengan baik, sedikit tampak.  

Namun dengan ‘benar’, selama ini sangat 

susah. 

22 Apakah semua guru berbahasa Portugis 

selama mereka berada di ruang guru 

pada waktu sebelum pelajaran atau 

pada waktu istirahat?  

Tidak. Semua guru berbahasa Tetum 

selama mereka berada di ruang guru pada 

waktu sebelum pelajaran atau pada waktu 

istirahat.  

23 Apakah sekolah memiliki dokumen 

tentang juklak implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM?  

Tidak ada. Sekolah tidak memiliki 

dokumen tentang juklak implementasi 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM. 

24 Apakah semua guru sering membaca 

buku-buku di perpustakaan? Atau 

pinjam buku dari perpustakaan?  

Ya, semua guru sering membaca buku-

buku di perpustakaan serta meminjam 

buku dari perpustakaan. 

PRODUCT 

01 Apakah tujuan implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM itu sudah 

Belum. Ada dua tujuan implementasi 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

pendidikan antara lain untuk memperoleh 
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tercapai secara optimal?  ilmu pengetahuan dan memperoleh 

beasiswa pemerintah bagi para mahasiswa 

untuk belajar di luar negeri terutama di 

Portugal dan Brazil tetapi banyak 

mahasiswa yang dipulangkan.. 

02 Apakah semua guru mampu membuat 

RPP dalam bahasa Portugis?  

Ya, mampu membuat RPP dengan bahasa 

Portugis namun menjelaskan isi pelajaran 

dengan bahasa Tétum. 

03 Apakah semua guru sudah mampu 

menyelenggarakan dalam PBM dengan 

bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar?  

Ya, mampu tetapi mampu dalam menulis 

namun dalam menjelaskan pelajaran 

belum. 

04 Apakah siswa mampu menjawab 

semua tes yang diberikan dalam bahasa 

Portugis dengan benar?  

Ya, semua siswa mampu namun dalam 

bahasa yang sangat mudah pun masih ada 

jawaban yang salah.  

05 Apakah manfaat implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar sudah terlaksana secara 

maksimal?  

Manfaatnya adalah tahu dan mampu 

berbahasa Portugis dengan baik dan benar. 

Namun guru saja masih belum mampu 

menggunakan bahasa Portugis dengan 

baik.  

06 Apa sajakah kendala dalam 

implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar PBM? 

Kendala utamanya adalah komunikasi, 

artinya bahasa ini sangat sulit untuk 

dikomunikasikan. 

07 Apa yang hendak dilakukan lagi 

sekarang untuk implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM?  

Yang dituntut saat ini adalah prakarsa 

pribadi, artinya bahwa setiap orang harus 

memiliki kemauan pribadi yang tinggi 

untuk belajar bahasa Portugis. 
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Lampiran 7 
Hasil Wawancara dengan Kepala Perpustakaan SMP 

Sacrojes 
Wawancara 1 

Tanggal Wawancara: 6 Maret 2017 
 

Mengingat perpustakaan merupakan salah satu sarana pendukung 

proses belajar mengajar terlebih untuk menambah pengetahuan tentang 

bahasa maka pada tanggal 06/03/2017 peneliti kembali membuat 

wawancara dengan kepala perpustakaan SMP Sacrojes seperti berikut. 

1. Peneliti (P): Maaf, bolehkah saya tahu nama dan alamat lengkap ibu? 

Kepala Perpustakaan (KP): Nama saya Maria Augusta Pereira 

Soares, tinggal di Bedois. 

2. P: Buku yang ada di dalam perpustakaan ditulis dalam bahasa apa? 

KP: Buku yang ada di dalam perpustakaan ditulis dalam empat 

bahasa; Portugis, Tétum, Inggris dan Indonesia.  

3. P: Bagaimana cara agar siswa dapat menggunakan buku yang ada di 

dalam perpustakaan ini? 

KP: Ada sebuah buku besar, pada saat mereka mau meminjam buku 

mereka harus mengisinya dengan; nama, tanggal, kelas, nomor buku, 

pengarang buku. Kemudian mereka bawa ke rumah mereka selama 

tiga hari. Setelah itu mereka harus mengembalikannya. 

4. P: Semua buku yang ada di perpustakaan ini berapa jumlahnya? 

KP: Berbahasa Portugis sekitar 145 buku, berbahasa Tétum 138 buah, 

Inggris 200 buah buku. Yang berbahasa Indonesia sudah tidak dipakai 

lagi namun kami pakai sebagai dokumen saja.  

5. P: Apakah banyak siswa yang meminjam buku? 

KP: Ya. 

6. P: Pada umumnya mereka meminjam buku berbahasa apa? 
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KP: Mereka pinjam buku pendidikan keterampilan, Portugis, 

Matematika, pokoknya buku ilmu pengetahuan apa saja yang mereka 

pelajari, mereka pinjam. 

7. P: Yang berbahasa apa saja yang mereka pinjam? 

KP: Yang berbahasa Portugis dan Inggris mereka pinjam. 

8. P: Apa sanksi bagi mereka yang menghilangkan buku milik 

perpustakaan yang mereka pinjam? 

KP: Ada sanksi, kalau mereka pinjam buku lebih dari tiga hari mereka 

bayar satu dolar. Kalau bukunya hilang, mereka beli lagi buku yang 

sama untuk menggantinya. 

9. P: Apakah para pendidik juga meminjam buku? 

KP: Ya, para pendidik juga datang meminjam buku untuk baca di sini 

atau bahkan bisa dibawa pulang. Tetapi ada juga buku khusus untuk 

menulis identitas mereka. 

10. P: Berpakah jumlah semua buku yang ada di perpustakaan ini? 

KP: waaah, ini saya tidak tahu, banyak sekali.  

11. P: Ok, mungkin kesempatan lain perlu dibuat daftar semua buku dan 

mengetahui jumlahnya. 

KP: Kalau memang bapak perlu nanti saya siapkan kemudian saya 

kasih pada bapak. 

 

Wawancara 2  

Tanggal 9 Maret 2017 

 
1. Peneliti (P): Berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan? 

Kepala Perpustakaan (KP): Buku yang ada di perpustakaan 

sebanyak 2.447 buah. Semua buku ini terdiri dari seni pertunjukan 

dan music = 270, Olah Raga = 273, Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Hak Asasi manusia = 268, Matematika = 397, Bahasa Tétum = 397, 

Sejarah Geografi = 98, Bahasa Portugis = 286, Ilmu Penegetahuan 
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Alam = 175, Kompetensi Kehidupan dan pekerjaan = 173 dan Bahasa 

Indonesia = 110.  

2. P: Apakah buku itu sudah cukup bagi para peserta didik? 

Kp: Belum, buku ini masih sangat kurang. 

3. P: Maka peneliti simpulkan bahwa di SMP Sacrojes ada 1.940 buah 

buku berbahasa Portugis. Hanya 507 buah buku yang ditulis dalam 

bahasa lain yaitu bahasa Tetum dan bahasa Indonesia.  

 

Wawamcara 3 

Tanggal 9 Maret 2017 

1. P: Berapakah buah buku yang ditulis dalam bahasa Inggris? 

KP: Buku yang ditulis dalam bahasa Inggris sebanyak 321 buah. 

2. P: Kalau begitu berapakah jumlah seluruh buku yang ada di 

perpustakaan sekolah? 

KP: Dengan jumlah buku bahasa Inggris maka jumlah seluruh buku 

yang ada di perpustakaan sekolah sebanyak 2.768 buah buku. 
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Lampiran 8  
Hasil Wawancara dengan Peserta Didik SMP Sacrojes 

Wawancara 1 
Tanggal Wawancara: 31 Januari 2017 

 

Pada waktu itu hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 jam 

10:00 adalah jam istirahat setiap hari. Di EBC Sacrojes sedikit ketat, 

peneliti hanya bisa diberi kesempatan untuk mewawancarai para 

siswa pada waktu istirahat karena sebelum dan sesudah jam itu 

siswa harus mengikuti PBM. Hasil wawancara dengan seorang siswi 

adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti (P): Sekarang anda kelas berapa? 

Bárbara Sacrojes (BS): Sekarang saya kelas VIII, ruang D. 

2. P: Selama PBM berlangsung para guru menggunakan bahasa apa? 

BS: Portugis, Inggris dan Tétum. 

3. P: Apakah semua guru bisa berbicara bahasa Portugis dengan baik? 

BS: Semua guru berbahasa Portugis dengan baik karena bahasa 

Portugis inilah bahasa resmi Timor Leste. 

4. P: Apakah anda mengerti kalau guru menjelaskan pelajaran 

dalam bahasa Portugis? 

BS: Mengerti sedikit.  

5. P: Dalam kehidupan sehari-hari, apakah anda berbahasa 

Portugis dengan guru anda? 

BS: Hanya pada jam pelajaran bahasa Portugis saja? 

6. P: Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? 

BS: Kalau pertanyaan dalam bahasa Portugis, kami juga jawab 

dalam bahasa Portugis. 

7. P: Apakah anda bisa berbahasa Portugis? 

BS: Ya, bisa? 

8. P: Apakah anda bisa berbahasa Portugis sekarang tentang 

sesuatu yang anda suka supaya saya dengar? 

BS: Saya mau berbicara tentang identitas saya dalam bahasa 

Portugis. Eu chamo-me Bárbara Fátima Perfeito Mendonça. Eu 

tenho treze anos de idade. Eu moro em Bidão-Massão. O pai 

chama-se Domingos Fátima Morreira Mendonça e a minha 

mãe chama-se Beatriz Mendonça. A minha nacionalidade sou 
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timorense. Eu tenho cinco irmãos e um falecido. Primeiro 

Fátima Bárbara Perfeito Mendonça, Jonália Fátima Bárbara 

Perfeito Mendonça, Moises Perfeito Mendonça Pereira, 

António Boromeo Mendonça Pereira e Miguel Berbuti 

Mendonça Pereira. Eu gosta muito Português por que 

Português é a minha linguagem materna. Baik, terima kasih 

itulah bahasa Portugis saya, lebih dari itu saya belum bisa. 

Sekarang saya belajar sekuat tenaga suatu saat saya bisa 

berbahasa Portugis dengan baik dan memajukan Negara saya.  

 

Wawancara 2 

Tanggal Wawancara: 31 Januari 2017 

Sumber Wawancara:  Siswa Kelas VIII 

 
Pada waktu itu hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 jam 

10:00 adalah jam istirahat setiap hari. Di SMP Sacrojes sedikit ketat 

maka peneliti hanya bisa diberi kesempatan untuk membuat 

wawancara dengan para siswa karena sebelum dan sesudah jam itu 

siswa harus mengikuti PBM. Hasil wawancara dengan seorang siswa 

adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti (P): Sekarang anda kelas berapa? 

Pedro Sacrojes (PS): Sekarang saya kelas VIII, ruang D. 

2. P: Selama PBM berlangsung guru menggunakan bahasa apa? 

PS: Selama PBM berlangsung guru menggunakan bahasa 

Portugis, Inggris dan Tétum. 

3. P: Untuk semua mata pelajaran? 

PS: Untuk semua mata pelajaran mayoritas menggunakan 

bahasa Portugis. 

4. P: Bahasa Portugis, apakah dalam berbicara atau menulis? 

PS: Berbicara dan menulis. Ada juga yang menggunakan 

bahasa Tétum kalau ada teman yang tidak mengerti dalam 

bahasa Portugis. Untuk mata pelajaran bahasa Tétum baik 

menulis dan berbicara mereka menggunakan bahasa Tétum. 

Untuk mata pelajaran bahasa Portugis mereka menulis dan 

penjelasan dalam bahasa Portugis.  
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5. P: Bagaimana untuk mata pelejaran seperti matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, pendidikan 

kewarganegaraan mereka menggunakan bahasa Portugis atau 

menggunakan bahasa Tétum? 

PS: Mereka menggunakan bahasa Portugis. 

6. P: Apakah anda suka belajar bahasa Portugis? 

PS: Ya, saya suka belajar bahasa Portugis. 

7. P: Mengapa anda suka belajar bahasa Portugis? 

PS: Karena bahasa Portugis bisa membawa kita ke Negara-

negara berbahasa Portugis (CPLP). 

8. P: Apakah anda mau pergi ke Negara-negara CPLP? Untuk apa? 

PS:  Ya, saya mau belajar bahasa Portugis secara lebih 

mendalam dan mengikuti permainan serta melanjutkan 

pendidikan di sana. 

9. P: Secara khusus mau pergi ke Negara mana? 

PS: Secara khusus saya mau ke Portugal. 

10. P: Gelar apa yang mau anda raih di sana? Diploma, S1, S2 

ataukah S3? 

PS: Untuk mengambil S3 karena S1 di Timor Leste, S2 di 

Indonesia. 

11. P: Apakah anda bisa berbicara bahasa Portugis sekarang? 

PS: Ya. 

12. P: Mislnya tentang apa? 

PS: Tentang peristiwa 12 November. 

13. P: Coba anda berbicara sedikit dalam bahasa Portugis tentang 

peristiwa 12 November. 

PS: Obrigado. No tempo passado os inimigos Indonesia contra 

Timor em 1991 data de 12 de Novembro e meninos e irmão 

Sebastião Gomes Primeiro Ministro Cairala Xanana Gusmão 

como presedente CNRT vai para andar o massacre de Santa 

Cruz em data de 12 Novenbro em doze ou Treze oras os 

inimigos Indonesia começamos contra Timor vai para sempre 

intent o Timor mas o Timor esforço reforça avida atê continua 

luta para liberta nacional atê independencia …. 
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Wawancara 3 
Tanggal Wawancara: 6 Februari 2017 

Sumber Wawancara:  Siswi Kelas IX 
 

Pada waktu itu hari Senin tanggal 6 Januari 2017 jam 10:00 

adalah jam istirahat setiap hari. Di SMP Sacrojes sedikit ketat maka 

peneliti hanya bisa diberi kesempatan untuk membuat wawancara 

dengan para siswa karena sebelum dan sesudah jam itu siswa harus 

mengikuti PBM. Hasil wawancara dengan seorang siswi adalah 

sebagai berikut. 

1. Peneliti (P): Sekarang anda kelas berapa? 

Alzira Graciana da Silva Sacrojes (AGSS): Kelas IX ruang 

A. 

2. P: Pada saat PBM berlangsung para guru menggunakan bahasa apa? 

AGSS: Bahasa Portugis. 

3. P: Apakah mereka semua menggunakan bahasa Portugis? 

AGSS: Tidak, ada yang menjelaskan pelajaran dalam bahasa Tétum. 

4. P: Mengapa mereka menggunakan Tétum, tidak menggunakan 

bahasa Portugis? 

AGSS: Mereka menggunakan bahasa Tétum karena sebagian 

siswa kurang memahami bahasa Portugis maka para guru 

menggunakan bahasa Tétum supaya semua siswa bisa 

memahami pelajaran.  

5. P: Anda belajar bahasa Portugis sudah selama delapan tahun, 

mengapa sebagian siswa belum memahami bahasa Portugis? 

AGSS: Karena mereka tidak mau belajar, ada yang tidak 

memiliki minat untuk belajar. 

6. P: Tetapi anda, apakah suka belajar bahasa Portugis? 

AGSS: Ya, saya suka belajar bahasa Portugis karena bahasa 

Portugislah bahasa resmi kita.  

7. P: Apabila para guru mengajar dalam bahasa Portugis, anda 

mengerti banyak? 

AGSS: Ya, saya mengerti banyak. 

8. P: Kalau begitu anda sudah bisa berbahasa portugis? 

AGSS: Ya, bisa. 
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9. P: Sekarang bisa berbicara tentang sesuatu yang anda suka dalam 

bahasa Portugis supaya saya dengar? 

AGSS: A escolar é o lugar para os estudantes aprende e conhece as 

ciências que acontece no mundo. Escola orienta os estudantes para o 

lugar atitudes e comportamentos de cada um dos estudantes. 

10. P: Mengapa anda menyukai bahasa Portugis? 

AGSS: Saya menyukai bahasa Portugis karena bahasa inilah 

bahasa resmi kita dan bahasa Portugis ini baik. 

11. P: Apakah bahasa Portugis dapat membawa anda ke masa 

depan yang baik? 

AGSS: Ya, bahasa Portugis ini dapat membawa kita ke masa 

depan yang baik. 

12. P: Masa depan yang baik itu yang bagaimana?  

AGSS: Misalnya menjadi guru bahasa Portugis. 

13. P: Anda ingin menjadi guru? 

AGSS: Tidak, ya mau, menjadi penerjemah. 

14. P: Penerjemah itu apa tugasnya? 

AGSS: Menerjemahkan, misalnya kalau orang asing datang dan 

tidak mengerti bahasa Tétum bisa diterjemahkan. 

15. P: Jadi bahasa Portugis itu baik bagi masa depan anda? 

AGSS: Ya, bahasa Portugis itu baik bagi masa depan saya. 

Wawancara 4 
Tanggal Wawancara: 7 Februari 2017 

Sumber Wawancara:  Siswa Kelas IX 
  

Pada waktu itu hari Selasa tanggal tujuh Februari 2017 jam 

10:00 adalah jam istirahat setiap hari sekolah. Di EBC Sacrojes ini 

sedikit ketat maka peneliti hanya bisa diberi kesempatan untuk 

membuat wawancara dengan para siswa pada jam istirahat saja 

karena sebelum dan sesudah jam itu siswa harus mengikuti PBM. 

Hasil wawancara dengan seorang siswa adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti (P): Sekarang anda kelas berapa? 

Gyanfrança Elivardo Guterres dos Santos (GEGS): Kelas IX, ruang A. 

2. P: Selama PBM berlangsung para guru menggunakan bahasa apa? 

GEGS: Bahasa portugis dan bahasa Tétum. 
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3. P: Mengapa harus menggunakan dua bahasa, tidak cuma bahasa 

Portugis saja? 

GEGS: Karena pada saat menggunakan bahasa Portugis perlu 

diterjemahkan ke dalam bahasa Tétum supaya kami pun lebih 

memahami apa yang dikatakan dengan bahasa Portugis. 

4. P: Para siswa kelas IX belajar bahasa Portugis sudah selama delapan 

tahun, mengapa masih saja belum memahami bahasa Portugis? 

GEGS: Karena dengan kemampuan yang mereka miliki, 

mereka kurang menangkap apa yang para guru ajarkan. Kadang-

kadang mereka juga kurang memperhatikan apa yang dijelaskan 

oleh guru. Maka dalam jangka waktu yang lama mereka tidak 

mendapat apa-apa karena kurang perhatian. 

5. P: Menurut pendapat anda bahasa Portugis itu sulit atau gampang? 

GEGS: Menurut pendapat saya bahasa Portugis itu bahasa yang sulit 

karena kata kerjanya banyak dengan masa yang sangat banyak pula 

maka perlu waktu yang lama untuk mempelajarinya. 

6. P: Tetapi bagaimana untuk anda, gampang atau sulit? 

GEGS: Bagi saya lumayan karena sudah lama saya belajar dan 

sudah bisa mengungkapkan sesuatu kepada orang lain dalam 

bahasa Portugis.  

7. P: Jadi bahasa Portugis itu gampang bagi anda. 

GEGS: ya, benar. 

8. P: Mungkin anda bisa mengatakan sesuatu yang anda suka 

dalam bahasa Portugis supaya saya dengar? 

GEGS: Saya mau berbicra tentang pidato berbahasa Portugis. A 

minha escola é uma escola com muitas regras que exatamente 

qualificados que liderados pelo padre Guilhermino da Silva 

como director da escola Sagrado Coração de Jesus com muitos 

professores que ensinam vários métodos. Cena sala de aula é 

todos os estudantes têm de obrigação de cilêncio para ouvir o 

que todos os professores esplica na sala de aula e cilêncio 

quando esta na processo do ensino aprendizagem.  

9. P: Apakah anda suka belajar bahasa Portugis? 

GEGS: Ya, suka. 

10. P: Mengapa anda suka belajar bahasa Portugis? 
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GEGS: Karena dengan bahasa yang sulit saya yakin bahwa kita 

bisa menambah kemampuan kita dan bisa menambah 

pengenalan kita tentang semua bahasa, tidak hanya bahasa 

Portugis tetapi banyak bahasa yang perlu kita pelajari sehingga 

mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja.  

11. P: Apakah bahasa Portugis akan membawa sesuatu yang baik 

bagi masa depan anda? 

GEGS: Ya, benar karena bahasa Portugis adalah bahasa yang 

sekarang ini banyak orang Timor-Leste pakai melalui semua 

mata pelajaran berbahasa Portugis maka kita semua perlu 

berusaha untuk belajar.  

12. P: Tadi anda mengatakan bahwa bahasa Portugis ini sulit, 

apakah bahasa ini bisa tetap menjadi bahasa resmi Timor Leste 

ataukah suatu saat bisa berubah. 

GEGS: Menurut saya bisa tetap, kalau kita semua berusaha 

untuk belajar, kita pasti tahu berbahasa Portugis.  
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HASIL OBSERVASI  

HASIL OBSERVASI DI SMP HERA 

Lampiran 1 
Observasi Guru Mata Pelajaran Geografi SMP Hera 

Tanggal Observasi: 11 November 2017 
Sumber Wawancara:  Guru Mata Pelajaran 

  

Pada waktu itu adalah jam pelajaran Geografi. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah merevisi bahan 

pelajaran yang telah diajarkan sebelumnya karena 

sudah mendekati ujian caturwulan ketiga untuk 

menentukan kenaikan kelas. Bahan yang direvisi terdiri 

dari bahan pelajaran caturwulan pertama, kedua dan 

ketiga. Selama penyelenggaraan revisi pelajaran ini 

guru selalu menggunakan bahasa Tétum secara lisan 

dan bahasa Portugis untuk menyampaikan pertanyaan 

secara tertulis. Kemudian para siswa juga menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Portugis 

walaupun masih banyak siswa yang belum mampu 

menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu seperti 

berikut ini: 

1. Extensão de água salgada que cobre 71 % de 

Superifice da terra é … = Penyebaran air asin yang 

mencapai 71 % pada permukaan tanah adalah ….  

2. Explique, o que é a continente? Jelaskan apa itu 

benua? 
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3. A Europa divide-se em … regiões = Eropa dibagi atas 

… wilayah. 

4. Quais são o continente oceanos, explique! Sebutkan 

samudra, jelaskan! 

5. Um ano tem quantos dias? = Setahun ada berapa 

hari? 

6. O continente Americano divide-se em … regiões = 

benua América dibagi atas … wilayah. 

7. O periodo de rotação da Terra é … = Periode rotasi 

bumi adalah …. 

8. Quais são o movimento da terras? Sebutkan 

gerakan-gerakan tanah! 

Berhubung karena berdasarkan pada Undang-

undang No. 14/2007 tentang pengajaran bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar PBM namun guru 

tersebut tidak menggunakan bahasa Portugis pada saat 

merevisi bahan pelajaran maka saya kembali 

mewawancarai guru bersangkutan dengan pertayaan-

pertanyaan seperti berikut: 

1. Peneliti (P): Mengapa selama PBM ibu tidak 

menggunakan bahasa Portugis untuk menjelaskan 

pelajaran? 

Rofina dosa Santos (RDS): Saya tidak 

menggunakan bahasa Portugis untuk menjelaskan 

pelajaran karena saya guru Fisika dan guru 

Geografi belum mengikuti kegiatan pemberdayaan 
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bahasa Portugis bagi guru sehingga saya belum 

mengetahui secara tepat tentang bahasa mata 

pelajaran Geografi. Saya berasal dari latar belakang 

Fisika namun secara terpakasa saja saya harus 

mengajar mata pelajaran Geografi walaupun saya 

bukan berasal dari latar belakang Geografi. 

2. P: Apakah ibu membuat RPP sebelum mengajar? 

G: Sekarang sudah tidak membuat RPP tetapi pada 

periode pertama kami pernah buat karena ada 

tuntutan dari kepala dinas bahwa harus membuat 

RPP sebelum mengajar karena RPP mau dipakai 

sebagai dasar membuat evaluasi untuk kenaikan 

gaji. Setelah RPP dibuat kami berikan kepada 

kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk 

diperiksa terlebih dahulu. Setelah disetujui melalui 

tanda tangan oleh kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah baru kami bisa mengajar namun bila tidak 

ditandatangani maka kami harus merevisi kembali 

RPP tersebut. Pada periode kedua dan ketiga kami 

sudah tidak membuat lagi RPP karena kepala dan 

wakil kepala sekolah sudah tidak meminta lagi kami 

untuk membuat RPP entah dengan apa alasannya. 

3. P: Bahasa apa yang ibu pakai dalam membuat RPP 

pada waktu itu? 

G: Bahasa Portugis. 



338 
 

4. P: Menurut ibu langkah apa yang harus ditempuh 

agar semua guru bisa berbahasa Portugis selama 

PBM berlangsung? 

G: Guru harus berusaha untuk belajar bahasa 

Portugis sehingga dapat mengajar siswa dengan 

bahasa Portugis. Namun agar secara teratur perlu 

sekali adanya monitorisasi secara ketat yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, pengawas sekolah dan kepala dinas 

sehingga para guru lebih termotivasi untuk belajar 

dan mengajar siswa dengan menggunakan bahasa 

Portugis secara lisan. Disamping pengawasan ketat 

oleh pihak yang berwenang, perlu juga adanya 

aktivitas pemberdayaan kontinu, tentang 

pengetahuan bahasa Portugis serta pedagogik 

karena masih ada siswa yang sudah menduduki 

kelas IX namun belum bisa membaca dan 

mendikte. 
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Lampiran 2 
Observasi Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Hera 
Tanggal Observasi: 25 Januari 2017 

Sumber Wawancara:  Guru Mata Pelajaran 
 

Pada waktu itu jam 09:20 – 10:00, adalah jam 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dengan pokok 

bahasan Tomar Decisão E Resolvem Problemas 

(Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Masalah). 

Pada saat guru memberikan pengantar guru 

menggunakan bahasa Tétum hanya pokok bahasannya 

disampaikan dalam bahasa Portugis. Kemudian 

dilanjutkan dengan mencatat dalam bahasa Portugis 

seperti berikut.  

Ser Decisão 

No nosso dia-a dia exixtem muitas situaçoẽs mais 

ou menos complexa, que nós obrigam a tomar decisão 

quer seja, em casa, na escolar, ou no trabalho. Nesse 

situaçoẽs devemos analisar todos os elementos 

disponíveis e poderar todos os aspectos para depois 

tomar a decisão que nós parece mais acertado. Tomar 

decisão ajuda á querir resolver problemas e atingir 

objectivos, dan lain-lain. 

Selama mencatat isi pelajaran selalu 

menggunakan bahasa Portugis dan karena 

keterbatasan waktu maka peneliti meminta waktu 

pendidik untuk mewawancarai guru bersangkutan. 
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Pendidik tersebut pun mengyakan permintaan peneliti 

maka pada jam 11:00 – 11:30 peneliti mewawancarai 

guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan hasil sebagai berikut. 

1. Peneliti (P): Ibu menyiapkan pelajaran dengan 

bahasa apa? 

Guru (G): Saya menyiapkan pelajaran dengan 

bahasa Tetum walau pun buku ditulis dalam 

bahasa Portugis. 

2. P: Hal itu berarti ibu membuat RPP dalam bahasa 

Tétum? 

G: Kami dilatih untuk membuat RPP, kami 

mempunyai rencana untuk membuat RPP tetapi 

kami belum membuat RPP. 

3. P: Lalu bagaimana cara mengajar peserta didik? 

G: Untuk mengajar peserta didik, kami 

berdasarkan pada buku mata pelajaran. Kami 

menentukan topik, menggarisbawahi bagian-

bagian yang dianggap penting kemudian diajarkan 

kepada peserta didik. 

4. P: Pelajaran sudah ditulis dalam bahasa Portugis, 

mengapa tidak dijelaskan dengan bahasa Portugis? 

G: Pelajaran tidak dijelaskan dalam bahasa 

Portugis karena peserta didik tidak mengerti 

bahasa Portugis, kami juga baru mengikuti kursus 

bahasa Portugis maka untuk berbicara kami pun 
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belum bisa. Kami juga belum fasih berbicara walau 

pun kami memahami teks pelajaran. Benar sekali 

kami memahami pelajaran tetapi kata-kata kerja 

bahasa Portugis banyak sekali sehingga 

menyulitkan kami. Maka dikatakan bahasa 

Portugis masih sulit untuk kami. Karena bahasa 

Portugis masih sulit maka buku mata pelajaran 

ditulis dengan dwi bahasa yaitu bahasa Portugis 

dan bahasa Tétum agar bisa mempermudah guru 

apabila guru tidak memahami pelajaran dalam 

bahasa Portugis.  

5. P: Bagaimanakah cara yang harus ditempuh agar 

suatu saat nanti ibu dan semua guru lain bisa 

fasih berbahasa Portugis? 

G: Caranya adalah dengan terus melatih bibir kita 

untuk berbahasa Portugis dengan teman sesama 

guru dan dengan siswa tetapi kebiasaan kami 

selalu berbahasa Tétum sehingga sudah 

membiasakan untuk menggunakan bahasa Tétum.  

6. P: Untuk melatih bibir ini, apakah perlu motivasi 

dari orang lain ataukah bisa dari pribadi kita 

sendiri? 

G: Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk 

mengarahkan kita tetapi kita harus berusaha 

sendiri melatih bibir kita dengan anak-anak kita, 

sesama kita. 
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7. P: Berarti ibu bisa melatih sendiri bibir ibu, tetapi 

mengapa selama ini ibu belum melakukannya 

sampai belum bisa fasih berbahasa Portugis? 

G: Saya bukan tidak melakukan, saya melakukan 

tetapi kadang-kadang karena pada umumnya 

semua teman berbahasa Tétum. Jadi kalau 

mereka sudah mulai berbahasa Tétum saya pun 

turut berbahasa Tétum. Tetapi seandainya ada 

aturan yang mengharuskan guru berbahasa 

Portugis saya akan berbahasa Portugis.  

8. P: Apakah perlu suatu peraturan yang 

mengharuskan guru berbahasa Portugis? 

G: Ya, perlu ada peraturan dari kementerian 

pendidikan yang mengatakan bahwa mau tidak 

mau semua guru harus berbahasa Portugis selama 

berada di lingkungan sekolah, dalam suatu rapat 

hendaknya berbahasa Portugis walau pun salah 

tetapi untuk melatih bibir kita harus mencoba. 

Tetapi kenyataan yang terjadi justru memberikan 

kebebasan kepada guru, siapa yang mau 

berbahasa Portugis oke, tetapi tidak mau 

berbahasa Portugis pun juga tidak paksa. 

Akhirnya kami sudah terbiasa dengan bahasa 

Tétum, kami semua berbahasa Tétum. Dengan 

siswa pun kami tidak berbahasa Portugis, coba 

kalau di dalam kelas semua guru diharuskan 
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berbahasa Portugis, kami akan saling 

mempengaruhi untuk berbahasa Portugis tetapi 

kenyataan bukan begitu. Termasuk pada saat 

kami mengikuti kursus bahasa Portugis, kalau 

kami ditatar oleh orang Portugal kami berbahasa 

Portugis tetapi kalau dilatih oleh instruktor Timor-

Leste, dikatakan kami belajar bahasa Portugis 

tetapi kami berbahasa Tétum, tidak berbahasa 

Portugis. Kalau kita bandingkan dengan waktu 

kita masih sekolah dulu, jaman Indonesia bahasa 

Indonesia itu gampang tetapi dipraktekkan di 

mana-mana termasuk tante-tante di pasar pun 

berbahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Portugis 

itu sulit tetapi juga tidak mau dipraktekkan 

akhirnya menjadi sulit bagi kami semua guru.  

9.  P: Dengan keadaan seperti ini, apakah suatu saat 

bahasa Portugis hanya tetap menjadi bahasa tulis 

di atas kertas tetapi tidak bisa menjadi bahasa 

maju di Timor Leste? 

G: Tentang menjadi bahasa yang maju di Timor-

Leste atau tidak, itu bergantung pada setiap 

individu.  

10. P: Apakah selama ini ibu sudah pernah mengikuti 

pemberdayaan bahasa Portugis? 

G: Ya, saya sudah selesai. Kegiatan pemberdayaan 

bahasa Portugis ini dikenal dengan nama kursus 
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Nivel I, II no III. Pada ketiga nivel ini khusus untuk 

belajar bahasa Portugis. Kemudian yang terakhir 

adalah kursus Komplementer. Pada bagian ini 

kami sudah memilih jurusan dengan 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar, tetapi tetap belum bisa karena tidak 

digunakan. Coba perhatikan, mereka yang dulu 

belajar tata bahasa Portugis pada jaman Portugis 

dan gunakan di sekolah tiap hari saja tidak bisa 

lancar, apalagi kami hanya mengikuti 

pemberdayaan dalam jangka waktu singkat. Oleh 

karena itu kita harus praktek bahasa tersebut 

dalam hidup seharian kita, tetapi realitas tidak 

seperti yang dikatakan. Jadi sulit bagi peserta 

didik, logikanya kami guru saja sudah sulit apalagi 

siswa, belajar dari mana? Jadi supaya menjadi 

lebih gampang, kami menerjemahkan yang ditulis 

dengan bahasa Portugis itu ke dalam bahasa 

Tétum agar menjadi lebih gampang bagi siswa 

untuk mengerti. Misalnya “Viver em Comunidade” 

artinya tinggal dalam atau bersama komunitas. 

Kan menjadi lebih gampang dimengerti.  

11. P:  Apakah ibu ada harapan bahwa suatu saat 

kementerian pendidikan bisa membuat suatu 

aturan bagi semua guru untuk berbahasa 

Portugis? 
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G: Itu bergantung pada para lider, kalau ini 

dipandang perlu, harus membuat rencana untuk 

itu. Peraturan mutlak perlu, dan kalau sudah ada 

peraturan seperti itu perlu sekali ada juga 

inspektur untuk supervisi sebab kalau tidak, 

peraturan bisa mengatakan demikian tetapi 

apakah guru yang ada di dalam kelas itu 

melaksanakan peraturan itu atau tidak. Maka 

kalau sudah ada peraturan perlu juga ada 

supervisornya untuk mengawasi. 

12. P: Bahasa Portugis menjadi bahasa pengantar 

pendidikan ini adalah kebijakan nasional. 

Mengapa lider pendidikan nasional tidak membuat 

suatu penegasan bagi guru untuk berbahasa 

Portugis dalam PBM? 

G: Mungkin karena para lider juga lemah dalam 

berbahasa Portugis. Kalau mereka juga lemah 

bagaimana mungkin mereka membuat peraturan, 

jadi mereka bermasa bodoh saja.  

13. P: Kalau mereka lemah berbahasa Portugis, 
mengapa mereka memutuskan bahasa Portugis 
menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar 
PBM? 
G: Hal itu adalah keputusan politik saya juga tidak 
mengetahuinya dengan pasti. Saya pikir 
kebanyakan para lider dulu hanya berpikir untuk 
membuat keputusan tanpa mempertimbangkan 
cara yang efektif dalam implementasi bahasa 
Portugis ini.  
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14. P: Apakah para pegawai dinas pendidikan juga 

mengikuti kursus bahasa Portugis? 

G: Saya dengar mereka ada program kursus 

bahasa Portugis. Mereka pasti ada kursus karena 

semua urusan administrasi harus dibuat dalam 

bahasa Portugis. Kalau mereka ikut kursus berarti 

mereka mempunyai program tersendiri.  
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Lampiran 3 
Observasi Guru Mata Pelajaran Matematika SMP 

Hera 
Tanggal Observasi: 26 januari 2017 

Sumber Wawancara:  Guru Mata Pelajaran 
  

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 peneliti 

mengadakan observasi di EBC Hera mulai jam 08:18 

hingga 09:20. Mata pelajaran waktu itu adalah 

matematika dengan topik Pecahan (Subtracção). 

Aktivitas yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran 

adalah pengantar, catatan, penjelasan dan tugas. 

Dalam mencatat pelajaran yang menggunakan kata-

kata istilah matematika guru menggunakan bahasa 

Portugis, misalnya; subtracção, multiplicação, sobre, 

iguala, numerador, denumerador. Misalnya:  

Pengurangan (Subtracção) 

a) 
1

2
−

3

2
= −

2

2
=  −1, dibaca; um sobre dois menos três 

sobre dois igual menos dois sobre dois igual menos 

um.  

b) 
2

3
−

1

5
=

10

15
−  

5

15
=  

5

15
=  

1

3
, dibaca; dois sobre três menos 

um sobre cinco, igual dez sobre quinze menos cinco 

sobre quinze igual cinco sobre quinze igual um sobre 

três. 

Perkalian (Multiplicação) 

a) 
1

2
𝑥

4

2
=

4

4
= 1, dibaca; um sobre dois vezes quarto sobre 

dois igual quarto sobre quarto igual um. 
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b) 
1

3
𝑥

6

2
=

6

6
= 1, dibaca; um sobre três vezes seis sobre 

dois igual seis sobre seis igual um.  

c) 
2

3
𝑥4 =

8

3
 = 2,67; dibaca: dois sobre três vezes quarto 

igual oito sobre três igual dois vírgule seis sete. 

Dalam menyebutkan angka, guru dan siswa 

menggunakan bahasa Portugis, misalnya; um, dois, 

três, quarto, cinco, seis, sete, oito, dez, quinze. Selama 

memberikan pengantar, penjelasan dan instruksi guru 

menggunakan bahasa Tétum. Singkatnya menulis 

dengan bahasa Portugis berbicara dengan bahasa 

Tétum. 

Maka peneliti kembali mewawancarai guru 

matematika tadi, seperti berikut ini. 

1. Peneliti (P): Selama ini ibu menyiapkan pelajaran 

dengan bahasa apa? 

Guru Bidang Studi (GBS): Saya menyiapkan 

pelajaran dengan bahasa Tétum walau pun buku 

mata pelajaran ditulis dalam bahasa Portugis 

karena pendidikan saya dari latar belakang bahasa 

Indonesia. 

2. P: Tetapi apakah buku yang dipakai oleh ibu itu 

ditulis dalam bahasa Portugis ataukah ditulis dalam 

bahasa Tétum? 

GBS: Buku yang saya pakai ditulis dalam bahasa 

Portugis.  
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3. P: Berdasarkan pada Undang-undang pendidikan 

Timor Leste No. 14/2008 pasal 8 dikatakan bahwa 

bahasa pengantar pendidikan Timor Leste adalah 

bahasa Portugis, buku pelajaran pun ditulis dalam 

bahasa Portugis. Tetapi mengapa dalam 

menyiapkan pelajaran dan memberikan penjelasan, 

ibu menggunakan bahasa Tétum? 

GBS: Saya menggunakan bahasa Tétum karena 

saya baru belajar bahasa Portugis sehingga saya 

belum menguasainya tetapi yang saya pahami 

dengan baik saya menggunakan bahasa Portugis.  

4. P: Ibu menyelesaikan kuliah ibu di mana? 

GBS: Saya menyelesaikan kuliah saya di UNTL 

tahun 2011.  

5. P: Pada saat ibu kuliah di UNTL, apakah pakai 

bahasa Portugis ataukah bahasa lain? 

GBS: Pada saat saya belajar di UNTL, kami tidak 

menggunakan bahasa Portugis tetapi kami pakai 

bahasa lain yaitu bahasa Indonesia. Jadi setelah 

kuliah baru saya berusaha belajar bahasa Portugis.  

6. P: Ibu belajar bahasa Portugis sudah sampai pada 

tingkat apa? 

GBS: Saya tidak mengikuti kursus apa-apa, jadi 

saya tidak mengenal tingkatan kursus bahasa 

Portugis. 
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7. P: Kalau begitu, bagaimana cara ibu belajar bahasa 

Portugis? 

GBS: Saya belajar bahasa Portugis dengan cara 

menonton syaran televisi. Lalu saya bandingkan 

dengan pelajaran dalam buku dan itulah yang saya 

pakai untuk mengajar peserta didik.  

8. P: Mengapa ibu tidak mengikuti kursus bahasa 

Portugis bagi guru selama ini? 

GBS: Kami tidak ikut kursus bahasa Portugis tetapi 

kami mengikuti pelatihan matematika tetapi dengan 

menggunakan bahasa Tétum.  

9. P: Apakah selama ini ibu merasa bahasa Portugis 

itu gampang atau sulit bagi ibu? 

GBS: Saya merasa bahasa Portugis itu sulit bagi 

saya karena saya belum mendapat pelajaran 

tentang bahasa ini, dan baru dapat di lapangan.  

10. P: Apakah anak-anak senang mengikuti pelajaran 

yang ibu ajarkan kepada mereka? 

GBS: Saya lihat anak-anak memiliki minat untuk 

belajar matematika dari saya tetapi untuk 

mengetahui secara lebih mendalam, ini nanti 

setelah saya beri ujian baru saya tahu apakah 

mereka tertarik untuk belajar atau tidak. 

11. P: Buku ditulis dalam bahasa Portugis, pelatihan 

diberikan dalam bahasa Tétum. Ujian diberikan 

dalam bahasa Tétum atau Portugis? 
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GBS: Ujian diberikan dalam bahasa Portugis.  

12. P: Apakah dalam ujian bahasa Portugis yang ibu 

pakai tidak mempersulit anak-anak dalam 

menjawab pertanyaan ibu? 

GBS: Saya rasa tidak terlalu mempersulit karena 

pelajaran ditulis dalam bahasa Portugis. 

13. P: Dalam observasi saya tadi ibu tidak pernah 

memberikan perintah atau pertanyaan kepada 

siswa untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. 

Apakah nanti dalam ujian perintah atau pertanyaan 

yang ibu berikan dipahami oleh anak didik? 

GBS: Soal dibuat sesuai dengan contoh yang saya 

berikan, kita hanya minta anak-anak untuk 

memberikan hasil yang terakhir atau hanya 

memberikan isian titik.  

14. P: Dengan keadaan ini, apakah suatu saat nanti 

pelajaran bisa diajarkan dalam bahasa Tétum saja? 

GBS: Ya bisa, sekarang pemerintah telah 

menyiapkan kurikulum dalam bahasa Tétum. Jadi 

untuk pendidikan dasar bisa menggunakan bahasa 

Tétum.  

15. P: Kalau begitu bagaimana untuk SMA dan 

selanjutnya? Semuanya bisa pakai bahasa Tétum? 

GBS: Itu saya kurang tahu.  
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HASIL OBSERVASI DI SMP SACROJES 

Lampiran 4 

Observasi Guru Mata Pelajaran Fisika SMP Sacrojes 
Tanggal Observasi: 9 November 2016 

Sumber Wawancara:  Guru Mata Pelajaran 
 

 Pada tanggal Sembilan November 2016 peneliti 

mengadakan Observasi pada kelas II D dengan guru 

mata pelajaran Fisika di saat sedang mengadakan PBM. 

Pokok bahasan yang disajikan pada saat itu adalah 

Materi adalah energi yang ada di alam dan di 

lingkungan (Materia é energia no universo e na 

Sociedade). Selama PBM berlangsung guru 

menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Tetum, bahasa 

Indonesia dan bahasa Portugis namun yang paling 

banyak dipakai adalah bahasa Tetum. Bahasa Portugis 

dan bahasa Indonesia dipakai untuk menekankan inti 

dari pokok bahasan, seperti: Universo = alam semesta, 

átomo = atom yaitu zat yang tidak dapat dibagi lagi. 

Selain itu guru bidang studi juga menggunakan bahasa 

Portugis seperti; Materia é constituido por pequenissimo 

corpuscular indivisiveis que continou movimento, yang 

berarti zat terdiri dari partikel terkecil yang tidak dapat 

dibagi lagi yang tetap melangsungkan gerakan.  

Walaupun selama PBM guru menjelaskan 

pelajaran dengan bahasa Tetum dari awal hingga akhir 

namun pelajaran ditulis dalam bahasa Portugis. Secara 

lisan, pertanyaan disampaikan dalam bahasa Tetum 
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dan bahasa Portugis namun secara tertulis semua 

pertanyaan disampaikan dalam bahasa Portugis. 

Pertanyaan dalam bahasa Portugis seperti:  

1. Relaciona ao figura ao baixo, identifica-se o nucleo do 

átomo e níveis de energia! (bagaiamana cara 

menggambar atom) 

2. Por que é que os eletroẽs fica ao volta do nucleu do 

atomo? 

3. Os principais particulares do átomo são? 

4. Onde que fica os protoẽs e newtroẽs? 

Berdasarkan pada Undang-undang No. 14/2008 

tentang pengajaran bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM namun guru tersebut tidak 

menggunakan bahasa Portugis pada saat memberi 

penjelasan tentang bahan pelajaran maka peneliti 

kembali mewawancarai guru bersangkutan dengan 

pertanyaan-pertanyaan seperti berikut: 

1. Peneliti (P): Mengapa bapak selalu menggunakan 

bahasa Tetum, bahasa Indonesia dalam PBM? 

Crispin Cardoso de Jesus (CCJ): Supaya para 

siswa dapat memahami isi pelajaran dengan mudah 

karena masih banyak siswa yang belum memahami 

bahasa Portugis dengan baik apalagi benar.  

2. P: Apakah bapak membuat RPP dengan menggunakan 

bahasa Portugis? 

CCJ: Ya. Pada umumnya kami membuat RPP dalam 

bahasa Portugis namun harus disampaikan dalam 
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bahasa Tetum agar mudah dimengerti oleh para siswa 

sebab hanya sekitar 25 % dari peserta didik yang dapat 

memahami bahasa Portugis dengan baik sedangkan 

sisanya belum.  

3. P: Apakah dengan penjelasan dalam bahasa 

Portugis siswa bisa berbahasa Portugis? 

CCJ: Ya, bisa tetapi dengan sedikit demi sedikit 

karena untuk mempelajari sesuatu dengan baik 

perlu sekali kemampuan dan kreativitas pribadi 

siswa. 

4. P: Apakah ada pelatihan dari instansi tertentu kepada 

para guru mata pleajaran fisika dengan bahasa Portugis? 

CCJ: Ya, benar. Sekali pernah ada pelatihan bagi para 

guru fisika. Pelatihan ini diadakan oleh UNESCO namun 

tidak menggunakan bahasa Portugis. Bahasa yang 

digunakan dalam pelatihan ini adalah bahasa Tetum. 

5. P: Apakah dalam rapat sekolah para staf guru 

menggunakan bahasa Portugis? 

CCJ: Tidak. Dalam rapat dewan guru kami selalu 

menggunakan bahasa Tetum dari mulai hingga 

selesai. 
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Lampiran 5 
Hasil Observasi 1 Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMP 

Sacrojes 
Tanggal Observasi: 30 Januari 2017 

Sumber Wawancara:  Guru Mata Pelajaran 
 

Pada waktu itu jam 08:00 – 09:20, adalah jam 

pelajaran Ekonomi (Económia), dengan pokok bahasan 

bahasa manusia (A Linguagem Humano). Pada saat 

guru memberikan pengantar guru menggunakan 

bahasa Tétum hanya pokok bahasannya disampaikan 

dalam bahasa Portugis. Kemudian dilanjutkan dengan 

mencatat dalam bahasa Portugis, misalnya: A noção de 

linguagem é complexa mas pode ser entendida como uma 

verdade mental que ajuda seres humanos desenvolvem 

comportamentos … etc = Gagasan bahasa kompleks 

tetapi dapat dipahami sebagai kebenaran mental yang 

membantu manusia mengembangkan perilaku dll .... 

Dalam memberikan penjelasan kepada peserta didik 

guru kembali menggunakan bahasa Tétum. Karena 

dalam memberikan penjelasan kepada siswa guru 

jarang menggunakan bahasa Portugis maka pada 

tanggal 8 Februari 2017 peneliti kembali mewawancarai 

guru bidang studi tersebut, dengan pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Peneliti (P): Mengapa bapak tidak menggunakan 

bahasa Portugis pada waktu memberikan 
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penjelasan kepada siswa, tetapi selalu 

menggunakan bahasa Tétum?  

Luis Pinto (LP): Berdasarkan pada konstitusi kita 

RDTL mengakui adanya dua bahasa resmi yaitu 

bahasa Portugis dan bahasa Tétum. Sementara 

bahasa yang kebanyakan siswa tahu adalah 

bahasa Tétum, maka saya harus berusaha 

bagaimana cara supaya mereka bisa memahami 

pelajaran yang saya ajarkan. Maka kami harus 

menggunakan bahasa Tétum.  

2. P: Mereka adalah siswa kelas IX. Berarti mereka 

sudah belajar bahasa Portugis selama delapan 

tahun, mengapa mereka masih belum tahu bahasa 

Portugis? 

LP: Bukan tidak mengerti, tetapi supaya mereka 

menjadi lebih mengerti lagi, karena setiap hari 

kalau sudah keluar dari sekolah kita sudah tidak 

menggunakan lagi bahasa Portugis tetapi sudah 

menggunakan bahasa ibu, maka perlu 

menjelaskan pelajaran dalam bahasa Tétum 

supaya mereka lebih memahami pelajaran yang 

saya berikan di kelas. 

3. P: Kalau begitu berarti bahwa kalau bapak 

menjelaskan pelajaran dalam bahasa Portugis para 

siswa bisa mengerti pelajaran? 
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LP: Ya, mereka mengerti tetapi tidak berarti 

mengerti 100 %, tidak; karena kita tahu bahwa 

bahasa Portugis barusan kita pelajari maka kita 

harus berusaha bagaimana cara supaya para 

siswa bisa memahami pelajaran.  

4. P: Apakah hal ini berarti bahwa masih ada siswa 

yang belum memahami bahasa Portugis? 

LP: Ya, karena kita berbicara tentang media 

elektrononik, juga memengaruhi mereka. Kalau 

mereka sudah pulang dari sekolah, mungkin 

mereka mengakses media elektronik tidak 

berbahasa Portugis atau Tétum tetapi berbahasa 

Melayu. Jadi kalau belajar dari elektronik tiap hari 

mereka belajar bahasa Melayu. Sesampai di rumah 

mereka harus berbahasa Tétum karena orang tua 

mereka tidak tahu bahasa Portugis. 

5. P: Kalau begitu suatu saat bahasa Portugis hanya 

tinggal di atas kertas saja, dan kita orang Timor- 

Leste tidak dapat menggunakannya? 

LP: Hal ini adalah rencana pemerintah bagaimana 

cara supaya para siswa bisa menggunakannya. 

Kalau bisa pemerintah Timor Leste menghentikan 

jaringan televisi Indonesia dan menggantikannya 

dengan jaringan televisi Portugal supaya setiap 

hari orang tua Timor Leste bisa belajar berbahasa 

Portugis, karena bahasa Portugis adalah bahasa 
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yang sulit dan masyarakat Timor Leste baru 

belajar, lingkungan tidak mendukung dan tidak 

memotivasi siswa belajar bahasa Portugis karena 

di dalam keluarga siswa tidak bisa belajar bahasa 

Portugis. 

6. P: Tetapi bapak, bisa berbahasa Portugis? 

LP: Bagi saya, juga belum 100 % karena saya juga 

baru belajar. Saya adalah produk Indonesia yang 

hanya memiliki bahasa Indonesia. Sampai 

sekarang juga saya masih belajar banyak hal dari 

Indonesia. 

7. P: Apakah bapak belajar bahasa Portugis di 

universitas? 

LP: Di universitas, saya belajar bahasa Indonesia, 

bukan bahasa Portugis. Setelah kita merdeka 

selama sepuluh tahun baru saya belajar bahasa 

Portugis dengan mengikuti kursus.  

8. P: Apakah kursus yang bapak ikut ini dengan 

inisiatif dan biaya sendiri atau pemerintah yang 

menciptakan kondisi bagi bapak untuk belajar 

bahasa Portugis? 

LP: Ada kondisi yang disediakan oleh pemerintah 

dan juga atas inisiatif sendiri.  

9. P: Sudah berapa lama bapak belajar bahasa 

Portugis? 

LP: Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan. 
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10. P: Apakah itu adalah yang dibiayai sendiri? 

LP: Ya, yang biaya sendiri.  

11. P: Selama bapak mengikuti kursus, kesulitan 

bahasa Portugis itu pada bagian mana? 

LP: Saya merasa kesulitan bahasa Portugis itu ada 

pada kata kerja (verbos), belum kita kuasai karena 

waktu penggunaannya berbeda-beda. Jadi sangat 

bergantung pada minat seseorang untuk belajar. 

Bagi yang tidak berminat, walaupun belajar dari 

SD hingga PT pun masih tetap tidak tahu. Di 

samping itu lingkungan juga sangat 

mempengaruhi proses belajar sesuatu termasuk 

belajar bahasa Portugis, misalnya kita sering 

menonton TV Indonesia dan selalu bergumul 

tentang TV tersebut bersama dengan lingkungan 

kita. Lingkungan kita adalah lingkungan Indonesia 

maka setiap hari kita beradaptasi dengan 

lingkungan Indonesia. Kalau dulu jaman kolonial 

Portugis bahasa Portugis diwajibkan bagi rakyat 

Timor Leste untuk belajar tetapi sekarang adalah 

era demokrasi, tak seorang pun bisa memaksa 

orang lain untuk membuat sesuatu. 
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Lampiran 6 
Observasi Guru Mata Pelajaran Matematika SMP 

Sacrojes 
Tanggal Observasi: 31 Januari 2017 

 

Pada waktu itu jam pelajaran Matematika dengan 

topik ‘Bilangan Rasional’ (Racionais) berlangsung 

selama tiga jam pelajaran. PBM dimulai dengan 

pengantar dalam bahasa Tétum. Kemudian dilanjutkan 

dengan penulisan bilangan rasional untuk dijelaskan 

kepada para siswa. Semua siswa memiliki fotokopi 

mata pelajaran matematika. Dalam memberikan 

penjelasan guru menggunakan dua bahasa yaitu 

bahasa Tétum dan bahasa Portugis. Untuk membuat 

kesimpulan guru menggunakan bahasa Tétum. Untuk 

bertanya, siswa selalu menggunakan bahasa Tétum 

ketimbang bahasa Portugis. Dalam  menjawab 

pertanyaan siswa, guru menggunakan bahasa Tétum. 

Untuk memperdalam isi pelajaran, guru memberikan 

soal-soal latihan dalam bahasa Portugis. Misalnya: 

Exercícios: 

a) Calcule −2𝑋
1

8
= ⋯ 

Resposta: −2 𝑋 
1

8
= − 

2

8
=  −

1

4
 

b) Calcule  
3

4
𝑋 

6

2
= ⋯ 

Resposta: 
3

4
𝑋 

6

2
=  

18

8
=

9

4
 

c) Calcule 
1

3
+  

5

3
= ⋯ 
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Resposta: 
1

3
+  

5

3
=

6

3
= 2 

Berhubung bahasa Tétum masih saja digunakan 

dalam memberikan penjelasan maka peneliti kembali 

mewawancarai guru bidag studi tersebut dengan 

pertanyaan: 

1. Peneliti (P): Dalam menjelaskan pelajaran bapak 

selalu berbahasa Portugis dan berbahasa Tétum, 

mengapa tidak gunakan bahasa Portugis saja? 

Celestino Belo (CB): Saya menggunakan dua 

bahasa dengan alasan: pertama; guru bermasalah 

berbahasa Portugis, ini adalah masalah guru bidang 

studi, kedua; memang benar sudah lama para 

siswa belajar bahasa Portugis tetapi kalau kita 

jelaskan dalam bahasa Portugis, mereka tidak 

memahami penjelasan kita. Maka kita melihat teori 

lain yang mengatakan bahwa dengan bahasa apa 

saja, asalkan pelajaran itu dipahami oleh para 

siswa. Artinya, kalau mereka tidak tahu bahasa 

Portugis dan Tétum tetapi mereka tahu bahasa lain 

yang saya juga tahu, saya akan mengajar mereka 

dalam bahasa bersangkutan karena kami saling 

memahami. Bahasa Portugis menggunakan istilah 

yang rumit dipahami oleh karenanya saya 

menggunakan bahasa Tétum agar mudah dicerna 

oleh peserta didik.  
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2. P: Sebagai seorang guru namun bahasa Portugis 

tetap saja bermasalah, mengapa? 

CB: Saya bermasalah dalam bahasa Portugis karena 

saya adalah cetakan Indonesia dibentuk dalam 

bahasa Indonesia. Sampai pada universitas baru 

saya belajar bahasa Portugis maka saya hanya 

mengerti pelajaran namun untuk berbahasa 

Portugis atas dasar struktur tata bahasanya, sedikit 

sulit maka saya berusaha bagaimana cara agar 

siswa bisa mengerti. 

3. P: Apakah selama ini para guru cetakan Indonesia 

atau bahkan cetakan Timor-Leste tetapi belum bisa 

berbahasa Portugis, sudah mengikuti 

pemberdayaan guru? 

CB: Bagi guru lain mungkin mereka sudah 

mengikuti pemberdayaan bahasa Portugis, tetapi 

bagi pribadi saya belum pernah ikut pemberdayaan 

bahasa Portugis karena selama ini ada program 

pemberdayaan bagi guru pegawai negeri saja 

sedangkan saya guru honorer. Dulu saya hanya 

ikut kursus sebanyak tiga kali tetapi ini atas 

inisiatif pribadi. Kursus yang saya ikut itu mixed 

bahasa, campuran antara bahasa Portugis dan 

bahasa Tétum. 

4. P: Apakah semua guru bisa mengikuti program 

pemberdayaan yang tadi bapak sebutkan itu? 
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CB: Tidak semua guru. Yang diperbolehkan untuk 

ikut pemberdayaan itu hanyalah guru yang pegawai 

negeri (ETTA). Sedangkan kami yang dikontrak oleh 

sekolah tidak diijinkan untuk ikut pemberdayaan. 

5. P: Mengapa yang belum pegawai negeri tidak 

diperbolehkan untuk mengikuti pemberdayaan 

bahasa Portugis padahal sama-sama mengajar 

peserta didik? 

CB: Itu mereka bagian pendidikan yang menangani 

kurikulum yang tahu, pribadi saya mau ikut 

program pemberdayaan, hanya harus ETTA. Tahun 

lalu banyak guru ikut pemberdayaan namun juga 

hanya untuk guru ETTA.  

6. P: Apakah guru ETTA dari sekolah pribadi juga 

diijinkan untuk ikut pemberdayaan itu? 

CB:  Ya, guru ETTA dari sekolah ini juga ikut tetapi 

kami tidak boleh ikut karena nama kami tidak ada 

di sana.  
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LAMPIRAN GRAFIK 

Hasil Pengisian Angket di SMP Hera 
Hasil Pengisian Angket Oleh Guru SMP Hera 

1. Jenis kelamin 

 
2. Umur  
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3. Jenjang pendidikan apa yang bapak/ibu raih? 

 
 

4. Jenjang pendidikan bapak/ibu ini diraih di negara 

mana? 
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5. Sebagai guru, selama ini sudah berapa kali 

bapak/ibu mengikuti kursus intensif bahasa 

Portugis? 

 
 

6. Kursus intensif bahasa Portugis ini sudah mencapai 

tingkat apa? 
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7. Kursus intensif bahasa Portugis yang bapak ibu 

ikuti ini berapa lama setiap tahun? 

 
 

8. Apakah bapak/ibu suka belajar bahasa Portugis? 
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9. Bahasa apa yang bapak/ibu pakai dalam 

menyiapkan pelajaran bagi penyelenggaraan PBM? 

 
 

10. Bahasa apa yang bapak/ibu pakai untuk 

memberikan penjelasan dalam PBM? 
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11. Bahasa apa yang bapak/ibu pakai untuk 

berkomunikasi setiap hari di sekolah? 

 
 

12. Bahasa apa yang bapak/ibu pakai dalam rapat 

resmi sekolah? 
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Pengisian Angket Oleh Siswa SMP Hera 

1. Jenis kelamin 

 
 

2. Sudah berapa lama anda belajar bahasa Portugis? 
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3. Apakah anda suka belajar bahasa Portugis? 

 
 

4. Sebelum belajar  bahasa Portugis di sekolah, 

apakah anda sudah belajar bahasa Portugis dengan 

keluarga di rumah? 
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5. Apa yang anda rasakan ketika anda belajar bahasa 

Portugis? 

 
 

6. Apakah bahasa Portugis itu baik bagi masa depan 

anda? 
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7. Bahasa apa yang dipakai oleh guru dalam 

menyiapkan pelajaran sebelum mengajar? 

 
8. Para guru menggunakan bahasa apa untuk 

menjelaskan pelajaran dalam pembelajaran di 

kelas? 

 



374 
 

9. Apakah anda selalu mengerti apabila guru mengajar 

dalam bahasa Portugis? 

 
 

10. Bahasa apa yang anda pakai untuk berkomunikasi 

setiap hari di sekolah? 
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Hasil Pemgisian Angket di SMP Sacrojes 
Hasil Pengisian Angket Oleh Guru SMP Sacrojes 

1. Jenis kelamin 

 

2. Umur 
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3. Tingkat pendidikan apa yang bapak/ibu peroleh? 

 
 

4. Pendidikan bapak/ibu ini diperoleh di negara 

mana? 
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5. Sebagai guru, selama ini sudah berapa kali 

bapak/ibu mengikuti kursus intensif bahasa 

Portugis? 

 
6. Kursus intensif bahasa Portugis yang bapak/ibu 

ikuti sudah sampai pada tingkat mana? 
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7. Berapa lama bapak/ibu mengikuti kursus intensif 

bahasa Portugis? 

 
8. Apakah bapak/ibu senang belajar bahasa Portugis? 
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9. Bahasa apa yang bapak/ibu pakai untuk 

menyiapkan pelajaran? 

 
10. Bahasa apa yang bapak/ibu gunakan untuk 

memberikan penjelasan kepada siswa dalam 

pembelajaran? 
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11. Bahasa apa yang bapak/ibu gunakan untuk 

berkomunikasi setiap hari di sekolah? 

 
12. Bahasa apa yang bapak/ibu gunakan dalam rapat 

resmi di sekolah? 
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Pengisian Angket Oleh Siswa SMP Sacrojes 

1. Jenis kelamin 

 

2. Sudah berapa lama (tahun) anda belajar bahasa 

Portugis? 
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3. Apakah anda suka belajar bahasa Portugis? 

 
4. Sebelum belajar bahasa Portugis di sekolah, apakah 

anda sudah belajar bahasa Portugis dengan 

keluarga di rumah? 
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5. Apa yang anda rasakan ketika anda belajar bahasa 

Portugis? 

 
6. Apakah bahasa Portugis itu baik bagi masa depan 

anda? 
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7. Bahasa apa yang dipakai oleh guru dalam 

menyiapkan pelajaran? 

 
8. Para guru menggunakan bahasa apa untuk 

menjelaskan pelajaran dalam pembelajaran di 

kelas? 
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9. Apakah anda selalu mengerti apabila guru mengajar 

dalam bahasa Portugis? 

 
 

10. Bahasa apa yang anda pakai untuk berkomunikasi 

di sekolah setiap hari? 
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LAMPIRAN GAMBAR 

Lampiran 1  
Gambar SMP Hera 

  

Wakil Kepala Sekolah                    Guru Matematika 

   

Guru Pendidikan Kewarganegaraan    Kepala Perpustakaan SMP Hera 
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Guru Bahasa Tétum sedang mencatat pelajaran di Kelas IX  

 

 

 

 
 

 
Siswa Kelas IX sedang mencatat pelajaran bahasa Tétum 
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Guru Geografi sedang mengajar di kelas VIII 

 

Guru Matematika sedang Mengajar di Kelas VIII 

 
Siswa kelas VIII sedang mencatat pelajaran 
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Siswa kelas VIII sedang mencatat pelajaran

 
Siswa Kelas VIII sedang mengikuti pelajaran 

 
Siswa SMP Hera sedang menyianyikan Lagu Patria-Patria 
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Siswa Kelas IX Informan penelitian 

 
Valentine Day Party at SMP Hera 
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Lampiran 2 
Gambar SMP SACROJES 

 
Bapak Guru Ekonomi SMP Sacrojes 
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Pelajaran ekonomi sedang berlangsung 

 
Guru sedang menerangkan pelejaran Ekonomi 

 
Siswa sedang mendengarkan penjelasan 
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Siswa sedang berbaris di depan ruang kelas 

 
Siswa sedang mengerjakan tugas 

 
Guru Matematika sedang memberikan Penjelasan 
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Seorang guru sedang membaca di perpustakaan SMP Sacrojes 

 
Perpustakaan Sacrojes dan petugas perpustakaan 
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UJI PLAGIARISM 
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PERNYATAAN NARA SUMBER 
Nara Sumber SMP Hera 
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Nara Sumber SMP Sacrojes 

 



412 
 

 

 



413 
 

 

 



414 
 

 

 



415 
 

 

 



416 
 

 

 



417 
 

 

 



418 
 

 

 



419 
 

 

 



420 
 

 

 


